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Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e 

acorrentar uma alma. [...]. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos 

adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. 

E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto 

demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. [...]. E aprende que 

não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam... E 

aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você 

precisa perdoá-la, por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. 

 [...]. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos 

responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, 

mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa 

que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa aonde já chegou, mas onde 

está indo, mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que, ou 

você controla seus atos ou eles o controlarão [...]. 

Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as 

conseqüências [...]. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute 

quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. 

 

Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você 

aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou [...]. 

[...] Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não 

pára para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. 

Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga 

flores. E você aprende que realmente pode suportar... que realmente é forte, e que pode ir 

muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e 

que você tem valor diante da vida!" 

Adaptado de WILLIAM SHAKESPEARE 
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RESUMO 
 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o sexto tipo de câncer mais 

comum no mundo e o mais presente entre os homens. Estima-se que no Brasil ocorreram 

aproximadamente 52 mil novos casos em 2010 – um aumento de cerca de 6% em relação ao 

último levantamento ocorrido em 2008. Neste contexto, a radioterapia mostra-se como um 

dos métodos mais utilizados para o tratamento e controle tumoral, onde a braquiterapia recebe 

destaque ao permitir uma qualidade de vida melhor aos pacientes. Este trabalho se propôs a 

avaliar a dosimetria de tratamentos braquiterápicos permanentes de baixa taxa de dose para 

tratamentos de câncer de próstata através da aplicação de métodos Monte Carlo e de modelos 

antropomórficos computacionais, uma vez que as estruturas envolvidas no tratamento podem 

ser danificadas. Para tanto, foi utilizado o fantoma de malhas poligonais MASH em duas 

posições diferentes acoplado ao código Monte Carlo EGSnrc, associado a dados relativos aos 

tratamentos de braquiterapia de próstata em duas situações distintas para a distribuição das 

sementes. Foram constatadas variações de 10 a 27% nos dados de dose absorvida referentes à 

próstata entre as simulações realizadas com o fantoma nas posições de ortostase e decúbito 

dorsal com fontes com distribuição discretizada e homogênea, respectivamente. Além disso, 

foram observadas alterações nesses mesmos dados com a variação das distribuições das 

sementes braquiterápicas. Através da ponderação dos dados de dose absorvida das simulações 

com relação ao tempo em que o paciente mantem-se em uma determinada posição e sua 

comparação com os dados obtidos em decúbito dorsal, foram verificadas variações entre 6 e 

16% nas simulações com distribuições discretizada e homogêneas, respectivamente. Logo, 

conclui-se que a ponderação do tempo para cada posição do fantoma e o tipo de distribuição 

da fonte usada na simulação que o trabalho apresenta são relevantes para a adequada análise 

dosimétrica em simulações de dosimetria interna. 

 
Palavra-chave: Monte Carlo, Dosimetria numérica, Câncer, Braquiterapia de próstata. 
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ABSTRACT 
 

According to National Institute of Cancer (INCA), prostate cancer is the sixth most common 

and one of the most prevalent types of cancer in men. In 2010 an estimated 52,000 men will 

be diagnosed with prostate cancer in Brazil, an increase of about 6% since the last survey in 

2008. Cancer is already an important public health problem and mechanisms of diagnosis and 

prevention as well as treatment strategies must be used as intervention means. Radiotheraphy 

plays a leading role in treatment and tumor control. Brachytherapy is a high-precision 

radiation therapy, in which the radiation source used to kill cancer cells and shrink tumors is 

placed in or close to the tumor itself. It offers a precise, highly effective and well tolerated 

treatment option tailored to the needs of individual patients. The aim of this work is to 

evaluate the dosimetry in low dose rate permanent brachytherapy for prostate cancer 

treatment through the application of Monte Carlo methods and computational 

antropomorphics models. In this study were used polygon meshes phantoms MASH in two 

different positions associated with Monte Carlo EGSnrc code and prostate brachytherapy 

treatment data. There was a variation of 10 to 27% in the absorbed dose data regarding the 

prostate in simulations with the phantoms in upright and supine positions, using sources with 

discretized and homogeneous distribution, respectively. In addition, alterations in the same 

data occurred with the variation of brachytherapic seeds distribution. When pondering 

absorbed dose data of simulations and the period of time in which patients stay in a 

determined position, in comparison with data obtained in supine position, a variation of 6 to 

16% occurred in simulations with discretized and homogeneous distribution, respectively. 

Therefore, conclusions are that time ponderation for phantoms positions and type of source 

distribution used in the simulation are relevant to an adequate dosimetric analysis in internal 

dosimetry simulations. 

 

Keywords: Monte Carlo, Numerical dosimetry, Cancer, Prostate brachytherapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que mais de 7 

milhões de mortes estiveram associadas ao câncer em todo o mundo no ano 2005. Esse 

quantitativo corresponde a 12% de todos os óbitos registrados no mundo no período em 

questão. Cerca de 40% destas mortes poderiam ser evitadas através de diagnósticos e 

tratamentos eficazes realizados em tempo hábil (OMS, 2005a). Segundo projeções da mesma 

organização, o índice mundial de óbitos por câncer continuará a crescer, atingindo mais de 9 

milhões de pessoas em 2015 e cerca 12 milhões em 2030. No Brasil, aproximadamente 190 

mil óbitos por câncer foram registrados em 2005, sendo 113 mil destes (aproximadamente 

60%) ocorridos entre pessoas com menos de 70 anos (OMS, 2005b). Este dado faz-se 

importante, pois demonstra que o câncer se estabelece, em sua maioria, dentro do segmento 

da população que é economicamente ativa, o que traz, portanto, repercussões negativas ao 

setor sócio-econômico. 

Diante dos diversos métodos desenvolvidos pela ciência para o tratamento e controle 

do câncer, constata-se que a radioterapia é uma das principais técnicas utilizadas pela 

medicina nesse sentido. Segundo Hall (2006), cerca de 5,5 milhões de procedimentos 

radioterápicos são realizados por ano no mundo para o tratamento do câncer. Essa quantidade 

significativa de utilização propicia o desenvolvimento rápido das tecnologias usadas nos 

procedimentos radioterápicos, o que torna a radioterapia um procedimento cada vez mais 

seguro e eficaz. 

A eficácia da radioterapia como um todo está intimamente ligada, tanto ao 

planejamento do tratamento, quanto ao tipo e a radiossensibilidade do tumor em questão, além 

da necessidade de se considerar as características dos tecidos adjacentes ao tumor, afetados no 

decorrer do tratamento. 

Uma das modalidades radioterápicas, a braquiterapia, consiste na inserção de fontes 

radioativas seladas em tumores ou em suas proximidades com caráter definitivo ou 

temporário (LI, 2006). A principal vantagem da braquiterapia é permitir que no tratamento 

uma elevada dose de radiação seja administrada diretamente ao tumor para sua eliminação ou 
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controle de seu crescimento, sendo visado o menor comprometimento possível, a nível 

dosimétrico, dos tecidos adjacentes saudáveis (BLAKE, 2007). Este cuidado faz-se 

necessário, uma vez que este procedimento apresenta riscos que se estendem, desde necroses 

em tecidos sadios até o desenvolvimento de tumores induzidos pela exposição às radiações 

ionizantes (MOVSAS et al., 1998). 

Portanto, um tratamento radioterápico eficaz no combate ao câncer aliado à otimização 

dos níveis de exposição à radiação, é determinante para assegurar a saúde do paciente em um 

longo período de tempo. Para se cumprir esse fim, as instituições que oferecem serviços de 

radioterapia fazem uso de programas computacionais específicos em dosimetria e 

planejamento de procedimentos radioterápicos. Contudo, a aquisição desses programas, bem 

como dos equipamentos é bastante onerosa, sendo isto um importante fator inviabilizador ao 

aumento no número de instituições que proporcionam esse tipo de serviço. Esta estagnação, 

atrelada à crescente demanda por esse serviço, gera uma sobrecarga no sistema de oferta o 

que, por muitas vezes, inviabiliza o atendimento a todos em tempo hábil ao tratamento. 

Diante desse panorama, as técnicas baseadas em métodos Monte Carlo se mostram 

úteis, uma vez que permitem estimar o transporte e a deposição de energia entre as interações 

ocorridas nas simulações de exposição às radiações ionizantes com aproximação satisfatória. 

O presente trabalho realizou a avaliação dosimétrica, a partir de um modelo de 

simulação computacional baseado em métodos Monte Carlo de procedimentos de 

braquiterapia de próstata de baixa taxa de dose. Foram analisados a partir dessas simulações 

os níveis de dose absorvida a que estão submetidos diversos tecidos e órgãos que estão 

próximos ou no próprio volume de tratamento. Para tanto, selecionou-se o código EGSnrc 

associado ao fantoma de malhas poligonais MASH (do inglês, Male Adult Mesh) 

desenvolvido por Cassola et al. (2009), modificado a partir de ferramentas de computação 

gráfica para melhor caracterizar o indivíduo em tratamento em duas posições distintas 

(CASSOLA et al., 2010), para simulações do tratamento com sementes de Iodo-125 (I125). 

Além disso, o trabalho verificou a influência do posicionamento do fantoma nas simulações 

sobre os valores de dose absorvida. 

 



18 
 

Este trabalho justifica-se devido à importância dada a braquiterapia no tratamento do 

câncer de próstata em seus estágios iniciais. Além disto, o trabalho avalia e considera em seus 

levantamentos a influência das variações de posicionamento dos fantomas e das sementes 

braquiterápicas na dosimetria de simulações computacionais de exposições internas na 

próstata. Este fato torna-se relevante devido à maioria das simulações ser realizada 

considerando-se unicamente o indivíduo em decúbito dorsal, uma vez que faz uso de 

fantomas criados a partir de imagens tomográficas obtidas nesta posição, o que não condiz 

com as situações reais de exposição. Outra observação do trabalho foi relacionada ao tempo 

médio em que o indivíduo submetido à braquiterapia se encontra em posições de decúbito 

dorsal ou de ortostase para, a partir disto, avaliar sua influência nas doses absorvidas das 

estruturas analisadas como órgãos-alvo e no próprio órgão-fonte. 

Além disso, o trabalho propicia, ainda em caráter inicial, o desenvolvimento de 

tecnologia mais acessível no aspecto econômico facilitando, dessa forma, a ampliação do 

número de serviços que possam prestar esse tipo de tratamento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A dosimetria numérica faz uso de simulações computacionais para estimativa das 

doses absorvidas nas estruturas estudadas e dos efeitos produzidos nessas estruturas 

decorrentes das interações físicas ocorridas que ocorrem quando pessoas são submetidas a 

fontes de radiação ionizante. Para tanto, são utilizadas combinações de técnicas Monte Carlo a 

modelos antropomórficos computacionais. Este capítulo fornece uma breve descrição e 

apanhado histórico dos fatores relevantes ao desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.1 PRÓSTATA 

A próstata (Figura 1) é uma glândula de natureza exócrina presente no sistema 

reprodutor masculino com formato semelhante a uma noz e envolvida por uma cápsula 

fibrosa. Apresenta uma massa de aproximadamente 17g e cerca de 3cm de comprimento. 

Encontrado na cavidade pélvica, abaixo da superfície inferior da sínfise púbica, acima da 

fáscia superior do diafragma urogenital e anterior ao reto. Sua composição é de dois terços de 

tecido glandular propriamente dito e o terço restante composto de tecido fibroglandular 

(ICRP, 2003; MOORE e DALLEY, 2005; MICHALSKI, MERRICK e NILSSON, 2006; 

BONTRAGER e LAMPIGNANO, 2009).  

Para efeito de estudo, a próstata é dividida em ápice, base e superfícies laterais, 

anterior e posterior (WILLIAMS et al., 1995). Sua base, situada em sua porção mais superior, 

está em contato com a superfície inferior da bexiga urinária. Seu ápice, situado em um nível 

inferior, mantém contato com a fáscia superior do diafragma urogenital. Através da superfície 

posterior, a próstata relaciona-se com o reto por uma fina membrana (conhecida como fáscia 

de Denonvillier) situada entre ambos e, em sua borda superior, há uma depressão através da 

qual os ductos ejaculatórios - dutos músculo-membranosos que permitem o transporte do 

sêmen à uretra - atravessam a próstata. A superfície anterior localiza-se 2cm posterior a 

sínfise púbica e é separada desta por um plexo venoso e tecido adiposo. Mantém-se seguro à 

cintura pélvica através dos ligamentos puboprostáticos. Suas superfícies laterais são 
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proeminentes e cobertas pelas porções anteriores do músculo levantador do ânus, o qual é 

separado da glândula por um plexo venoso. 

 

Figura 1 - Modelo em secção coronal do aparelho reprodutor masculino, destacando seus 
principais componentes. 

 

Geralmente, para estudos e localização de neoplasias, a próstata ainda é subdividida 

em quatro zonas distintas (McLAUGHLIN et al., 2005; MICHALSKI , MERRICK e 

NILSSON, 2006). A zona central envolve os ductos ejaculatórios e representa 25% de todo o 

volume da próstata. A zona de transição é o componente central da próstata, constituindo 5% 

do volume prostático e envolve a uretra proximal. É a região da próstata que tende a 

hipertrofiar fisiologicamente com a idade, quadro conhecido como Hiperplasia Prostática 

Benigna (HPB). As zonas periféricas representam 70% do volume da próstata. 

O conhecimento detalhado da anatomia da próstata e suas relações anatômicas são 

essenciais para um adequado planejamento radioterápico, pois é através deste que a região de 

tratamento será precisamente localizada e delimitada. Além disso, um bom planejamento 

radioterápico deve considerar as características dos órgãos vizinhos ao volume de tratamento, 

visando assim reduzir os níveis de dose absorvida nos órgãos e tecidos sadios envolvidos no 

campo de tratamento. 
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A principal função da próstata de acordo com Michalski, Merrick e Nilson (2006) e 

Williams et al. (1995) é a secreção de um fluido claro e levemente alcalino que constitui cerca 

de 30% do volume do fluido seminal. Esse fluido contém diversas substâncias que apresentam 

como função proporcionar aos espermatozóides contidos no sêmen as condições favoráveis e 

temporárias de vida, desde a ejaculação até a potencial fecundação. A alcalinidade da 

secreção prostática auxilia na neutralização da acidez vaginal, prolongando assim o tempo de 

vida dos espermatozóides presentes no sêmen. 

Dentre outras substâncias contidas na secreção prostática, o antígeno específico da 

próstata – PSA (sigla do termo em inglês Prostatic Specific Antigen) recebe destaque, pois 

sua concentração na corrente sanguínea está correlacionada à ocorrência de câncer de próstata 

e da HPB. 

 

2.2 CÂNCER DE PRÓSTATA 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) define o câncer como um quadro patológico 

de natureza maligna que apresenta mais de 100 tipos de manifestações (INCA, 2008). Apesar 

de numerosas, estas manifestações possuem como característica comum o crescimento 

desordenado de células do corpo humano podendo invadir tecidos adjacentes, por vezes 

danificando-os, ou espalhar-se por diversas regiões do corpo – quadro clínico este conhecido 

como metástase. 

Segundo relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC) da 

OMS, o impacto global do câncer mais que dobrou em todo o mundo em 30 anos devido ao 

crescimento e envelhecimento da população mundial (de acordo com Souhami et al. (2002), 

apesar de o câncer se apresentar como uma doença que pode acometer indivíduos de qualquer 

faixa etária, sua ocorrência tende a aumentar com a idade) (IARC, 2009). 

No Brasil, estimativas indicaram para o ano de 2010, com igual validade para 2011, a 

ocorrência de 489.270 novos casos de câncer, sendo os mais ocorrentes os de pele não-

melanoma, próstata, pulmão, mama e colo do útero. Esses valores são similares aos 

encontrados em toda a América Latina (INCA, 2009). As Figuras 2 e 3 apresentam uma 

distribuição estimada para o ano de 2010 do número de novos casos de câncer nos sexos 
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feminino e masculino no Brasil, respectivamente, de acordo com suas localizações primárias. 

São esperados 236.240 casos novos para o sexo masculino (cerca de 48% do total) e 253.030 

para o sexo feminino (cerca de 52% do total), onde a distribuição apresenta-se heterogênea 

entre as regiões, as unidades federativas e suas capitais.  

 

Figura 2 - Estimativa para o ano de 2010 da ocorrência de novos casos de câncer em 
mulheres no Brasil segundo localização primária. 

Fonte: Adaptado de INCA (2009). 

 

 

Figura 3 - Estimativa para o ano de 2010 da ocorrência de novos casos de câncer em homens 
no Brasil segundo localização primária. 

Fonte: Adaptado de INCA (2009). 
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Com relação à mortalidade, a OMS (2008) divulgou que o número de mortes por 

câncer mundial tende a crescer 45% de 2007 (7,9 milhões de mortes) a 2030 (11,5 milhões de 

mortes). 

Em 2007, a OMS publicou um documento a partir de estudos realizados mundialmente 

sobre a prevenção do câncer como parte de um programa para controle da doença através de 

políticas públicas onde foi indicado que 40% de todas as mortes por câncer poderiam ser 

evitadas desde que os fatores de risco fossem evitados e que houvesse a implantação de 

hábitos saudáveis no cotidiano das sociedades.  

Mundialmente, o câncer de próstata é o sexto tipo de câncer mais comum e o mais 

abundante entre os homens, representando, portanto, 10% do total de ocorrências de câncer 

(INCA, 2009). Por apresentar uma grande prevalência associada a um elevado índice de 

mortalidade, constitui-se um problema de saúde pública em diversos países. No Brasil, o 

número de casos de câncer de próstata estimados para este ano foi de 52.350. A relação de 

risco estimado para ocorrência de câncer de próstata de acordo com as regiões no Brasil em 

2008 e 2010 está apresentada na Tabela 1. Observa-se que, em 2010, a região Nordeste 

apresenta o terceiro maior risco de ocorrência perante as demais regiões e maior em 

crescimento percentual (aumento de aproximadamente 16% em relação a 2008). 

 

Tabela 1 – Estimativas de risco de ocorrência de câncer de próstata por 100.000 homens nas 
diversas regiões do Brasil para os anos de 2008 e 2010. 

 
 
Fonte: Adaptado de INCA (2007); INCA (2009). 
 

Neste panorama, Pernambuco registrou para 2010 uma estimativa de 2.470 novos 

casos de câncer de próstata - um aumento de cerca de 9% em relação ao período de 2008. 

Com isto, o Estado possui a maior taxa bruta de ocorrência de câncer de próstata entre os 

estados do nordeste e a quinta maior do país. Recife, sua capital, apresentou entre o mesmo 

período uma redução de 4,5%, ao apresentar uma estimativa de 610 novos casos para 2010.  
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De acordo com estudos recentes, os dados epidemiológicos - que já caracterizam o 

câncer de próstata como um grave problema de saúde pública - podem estar subestimados em 

relação ao panorama real. Em estudo realizado na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), onde foram realizadas análises de próstatas de 150 cadáveres de homens com 

mais de 40 anos de idade, cuja causa mortis não havia sido câncer, foi concluído que 

aproximadamente 40% das próstatas analisadas apresentaram câncer de próstata (SOUZA, 

2003). A partir disso, pode-se concluir que uma parcela significativa da população apresenta a 

doença, mas esta não é diagnosticada. Portanto, pode-se inferir que, possivelmente, os atuais 

dados sobre a prevalência do câncer de próstata podem estar defasados. 

De acordo com McNeal (1969), a maioria dos casos de câncer de próstata se 

desenvolve em sua zona periférica, enquanto os tumores benignos desenvolvem-se 

predominantemente na zona central periuretral. Estes tumores geralmente estão associados a 

elevações dos níveis de PSA sérico nos pacientes. 

Durante o desenvolvimento do tumor, este pode estender-se no interior ou além da 

cápsula fibrosa que envolve a próstata, invadindo as vesículas seminais ou os tecidos 

periprostáticos e, por fim, envolver o colo da bexiga urinária ou o reto. Além disso, os 

tumores malignos podem provocar metástases pelo corpo do enfermo por sua característica 

proliferativa através da trama vascular ou linfática. A tendência de provocar metástases está 

relacionada, tanto com o grau de diferenciação do tumor, como de seu tamanho no sítio 

prostático. 

As estratégias de tratamento do câncer de próstata devem ser tomadas de acordo com 

cada caso, pois o tumor, além de apresentar peculiaridades em seu desenvolvimento, acomete 

pacientes de idades, condições de saúde e situações sociais diversas. Aos profissionais de 

saúde envolvidos cabe a articulação entre os métodos de tratamento da forma mais benéfica e 

possível ao paciente. Esses métodos vão, desde o tratamento por supressão hormonal e a 

prostatectomia (procedimento cirúrgico que visa retirada parcial ou total da próstata), até 

procedimentos sofisticados como radioterapia e ablação tumoral por aquecimento 

ultrassônico. Ainda devem ser considerados os padrões de qualidade de vida desejados pelo 

pacientes após seu tratamento, pois muitos destes métodos podem trazer disfunções ao 
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organismo (SBU, 2006b). Pode ser citado, por exemplo, a disfunção sexual erétil, perda de 

conteúdo mineral ósseo e fogachos (ondas de calor e suor noturno percebidas pelo paciente). 

Diante disso, a braquiterapia desponta como uma alternativa de tratamento que 

preserva a qualidade de vida do paciente, pois é um procedimento realizado de forma rápida e 

permite recuperação em curto prazo, além de possibilitar níveis de dose absorvida nos tecidos 

sadios adjacentes toleráveis sob o ponto de vista dosimétrico, desde que o procedimento seja 

devidamente planejado. 

 

 

2.3 ESTUDO DAS RADIAÇÕES 

 

 Radiação é um termo geral utilizado para descrever o processo de emissão de energia 

através de fótons ou partículas produzidas devido a um reajuste de uma desestabilização no 

núcleo dos átomos, em suas camadas eletrônicas ou ainda pela interação de outras radiações 

com essas estruturas atômicas e podem apresentar podem ser dotadas da capacidade de ionizar 

a matéria (DOWD e TILSON, 1999). 

 Pode-se dizer que os estudos acerca das radiações ionizantes tiveram seu início em 

1895 com o físico alemão Wilhelm Konrad Roentgen ao descobrir uma nova espécie de 

radiação produzida pela descarga elétrica ocorrida em uma ampola de vidro contendo um gás 

rarefeito. A partir desta experiência, concluiu-se que os raios-X, assim como a luz visível, 

apresentavam a propriedade de sensibilizar emulsões fotográficas, mas diferentemente da luz 

visível, eram capazes de penetrar e atravessar objetos opacos à luz visível, o que levou sua 

aplicação de forma rápida para fins médicos. 

 No ano seguinte, na França, Antoine Henry Becquerel acidentalmente descobriu que 

minérios de Urânio emitiam espontaneamente algum tipo de energia com capacidade de 

sensibilizar películas fotográficas. Essa propriedade contida em certos materiais foi 

denominada radioatividade. Cember e Johnson (2008) definem radioatividade como 

propriedade ligada à transformações espontâneas oriundas do núcleo que resultam na 

formação de novos elementos. Como fenômeno nuclear, sua ação independe do estado físico 

ou químico do radioisótopo, além de ser característica do material. 
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Dentre os diversos tipos de radiações emitidas pelo fenômeno da radioatividade, as 

radiações gama apresentam-se como um dos tipos de radiação mais utilizados na prática 

radioterápica. São produzidas, em princípio, devido à liberação de energia excedente no 

núcleo atômico sob forma de radiação eletromagnética (Figura 4), podendo também ser 

produzida devido a fenômenos de interação chamados de aniquilação de pares. 

 

 
 
Figura 4 - Representação gráfica de emissão gama pelo núcleo atômico. 
 
Fonte: Adaptado de Tauhata et al. (2003). 

 

A energia da emissão gama é bem definida, dependendo dos estados energéticos de 

antes (Ei) e depois (Ef) da emissão, como mostrado na equação seguinte, onde h é a constante 

de Planck (������� 	 
���� 	 �) e v a freqüência do fóton emitido. 

 

�� � �� ����  

O surgimento das radiações a partir do núcleo obedece a um padrão probabilístico de 

emissão onde, quanto maior a probabilidade da emissão, maior será o seu percentual na 

transformação nuclear. Se os valores dessas probabilidades são conhecidos, pode-se 

determinar a atividade total em uma determinada quantidade de radionuclídeos (TAUHATA 

et al., 2003). Esses padrões probabilísticos podem ser descritos de acordo com algumas 

grandezas cinéticas como atividade e meia-vida. 

(1) 
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Tem-se como atividade (A) de uma determinada fonte o número de transformações 

N(t) ocorridas nos núcleos dos átomos instáveis presentes na fonte em um determinado 

instante t (CEMBER e JOHNSON, 2008; TAUHATA et al., 2003; DOWD e TILSON, 1999) 

como apresentado na equação a seguir. 

�� � ��������  

Diante da proporcionalidade existente entre o número de núcleos instáveis presente em 

uma amostra e sua atividade, pode-se estimar a Atividade A(t) de um material em um 

determinado tempo t através da seguinte relação: 

���� � ��� � 	 ����� 

onde   ! é a atividade inicial e λ é a constante de decaimento para o respectivo radionuclídeo. 

Tendo-se como tempo de meia-vida (t1/2) o intervalo de tempo necessário para que a 

atividade de uma amostra decaia à metade, tem-se a partir do desenvolvimento da equação 

anterior a seguinte relação: 

�" #$ � � %& �#�  

Apesar da unidade de Atividade no SI (Sistema Internacional de Unidades e Medidas) 

ser o becquerel (Bq), geralmente, os procedimentos de radioterapia ainda fazem uso da 

unidade antiga – o curie (Ci) – equivalente ao número de desintegrações em um grama de 

Ra226 que é de '�( 	 
�)! transformações por segundo. 

 

 

2.4 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA COM A MATÉRIA 

 

Uma vez que as fontes de Iodo-125 utilizadas neste trabalho emitem para os fins 

radioterápicos somente fótons de radiações X ou gama, as únicas interações voltadas 

(3) 

(4) 

(2) 
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inicialmente ao problema proposto analisado são as ocorridas entre as radiações 

eletromagnéticas e a matéria. A partir da emissão de raios gama do núcleo radioativo, 

processos de interação das radiações gama ocorrem com os meios de propagação relevantes 

para simulação dosimétrica. As interações, por natureza, apresentam-se estocásticas, sendo 

caracterizadas basicamente por processos de espalhamento ou absorção (DANCE e 

CARLSSON, 2007). Dessas interações serão descritas as mais relevantes ao trabalho devido 

aos baixos níveis de energia envolvidos neste estudo (aproximadamente 30keV, em média): o 

espalhamento Compton (ou quântico) e a absorção fotoelétrica (CEMBER e JOHNSON, 

2008): 

 

2.4.1 Espalhamento Compton ou Quântico 

 

O espalhamento Compton decorre de uma colisão inelástica entre um fóton e um 

elétron, desde que este tenha uma energia de ligação muito menor que o fóton incidente 

(TAUHATA et al., 2003). Um esquema ilustrando o espalhamento Compton está ilustrado 

pela Figura 5. 

 

 
 

Figura 5 - Esquema ilustrativo do espalhamento Compton. 
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Segundo a Figura 5, no instante da colisão entre fóton incidente e o elétron, torna-se 

impossível a transferência completa da energia presente no fóton para o elétron. Portanto, o 

fóton sofre espalhamento possuindo um comprimento de onda maior que o fóton incidente. A 

diferença de energia entre o fóton espalhado e fóton incidente é transferida ao elétron ejetado. 

O comprimento de onda referente à energia transferida ao elétron pode ser estimado 

observando-se a conservação do momento e de energia, de acordo com a fórmula (CEMBER 

e JOHNSON, 2008):  

 

�* � � � �
+�,��" � -./0�� 

 

onde 1 � �1* é a diferença de comprimento de onda entre fóton incidente e o fóton espalhado, 

2! é a massa de repouso do elétron, θ representa o ângulo ent r e a direção do fóton incidente 

e o espalhado, c representa a velocidade da luz no vácuo e h a constante de Planck. 

 

A compreensão do espalhamento Compton faz-se importante para a dosimetria, pois é 

uma forma pela qual a energia do feixe espalhado pode ser absorvida por um determinado 

tecido ou órgão. 

 

2.4.2 Absorção fotoelétrica 

O efeito fotoelétrico ocorre devido a uma interação entre um fóton e um elétron de um 

átomo, no qual o fóton incidente desaparece ao transferir sua energia ao elétron, ejetando-o. A 

energia de ligação do elétron deve ser menor ou igual à energia do fóton incidente 

(TAUHATA et al., 2003; CEMBER e JOHNSON, 2008). A energia cinética (Ec) do elétron a 

ser ejetado é estimada de acordo com a fórmula: 

 

�, � �� � �3 

onde ϕ é a força-trabalho, energia de ligação do elétron e 45 corresponde a energia do fóton 

incidente. 

(6) 

(5) 
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O efeito fotoelétrico ocorre com fótons de baixa energia que interagem com elétrons 

situados nas camadas mais internas do átomo. Sua probabilidade de ocorrência está ligada 

também ao número atômico do material absorvedor. 

 

2.5 GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS 

 

Diante do desenvolvimento das aplicações médicas das radiações ionizantes e da 

necessidade de sistematizar os estudos delas e de seus efeitos sobre a matéria, foram 

desenvolvidas grandezas específicas. Dentre as diversas instituições responsáveis pela 

regulamentação e padronização dessas grandezas e suas aplicações destacam-se a Comissão 

Internacional de Unidades e Grandezas Radiológicas – a ICRU (do inglês, International 

Commission on Radiological Units and Measurements) e a Comissão Internacional de 

Proteção Radiológica – ICRP (do inglês, International Commission on Radiological 

Protection). A ICRP atua na definição das grandezas ditas como limitantes, isto é, grandezas 

utilizadas para avaliar os riscos à saúde devido às radiações, enquanto a ICRU determina as 

grandezas básicas e operacionais, levando em consideração suas aplicações no estudo das 

radiações e de proteção radiológica. 

As primeiras grandezas eram de confiabilidade limitada devido as suas dependências 

energéticas como, por exemplo, a unidade eritema-pele, onde era utilizado como padrão de 

comparação o grau de dermatite após exposição às radiações ionizantes. Esta adversidade 

proporcionava dificuldades nos estudos sobre efeitos biológicos ou de proteção radiológica. 

Devido a isso foram desenvolvidas novas grandezas, dentre elas, as apresentadas abaixo 

foram utilizadas neste trabalho. 

 

2.5.1 Dose Absorvida (D) 

 

Os danos provocados pela radiação nos tecidos vivos dependem da absorção da 

energia irradiada pela matéria orgânica. Por este motivo, a unidade da dose absorvida é dada 

pela razão entre a energia média depositada na matéria (678) pela sua respectiva massa (m). 
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9 �� �:;�+ 

A primeira unidade surgida foi o rad (sigla do inglês, radiation absorved dose) que 

equivale a absorção de 100erg de energia por grama do corpo exposto. Com a padronização 

proporcionada pelo SI, foi definido como unidade-padrão para a dose absorvida o Gray (Gy), 

que é equivalente a um Joule de energia depositado em um quilograma de matéria. 

O Gray rapidamente popularizou-se devido à possibilidade de ser aplicado nos estudos 

dosimétricos de quaisquer tipos de radiação ionizante em exposição, tanto externa quanto 

interna. 

Em 1991, a ICRP através de sua publicação nº 60 (ICRP60) determinou como as 

principais grandezas para a proteção radiológica a dose absorvida média em um órgão ou 

tecido, a dose equivalente em um órgão ou tecido e a dose efetiva (ICRP, 1991; CORDEIRO, 

2009). 

 

2.5.2  Dose Absorvida média em um órgão ou tecido (DT) 

 

 A dose absorvida vista anteriormente não considera a distribuição espacial do corpo 

estudado, sendo este fator uma característica importante no estudo dosimétrico. Portanto, a 

dose absorvida média DT em um órgão ou tecido T, de volume V, densidade < e de dimensões 

x,y,z é definida como (ICRP, 2007): 

9=> � �? 9��@� A� B� 	 �C�@� A� B� 	�
> ��D

? C�@� A� B� 	 �D�
>

 

 A unidade utilizada é a mesma que a dose absorvida, isto é, o Gray (Gy). 

 

 

 

 

 

(7) 

(8) 
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2.6 DOSIMETRIA INTERNA 

 

Em geral, quando a dosimetria está relacionada ao estudo de exposição a fontes 

internas, o cálculo das doses absorvidas segue um método diferenciado criado por um comitê 

integrante da Sociedade Americana de Medicina Nuclear voltado para a dosimetria interna em 

aplicações médicas: o MIRD (do inglês Medical Internal Radiation Dose). Este método 

permite a avaliação de dose absorvida, tanto em órgãos específicos como no corpo inteiro, 

decorrente da administração interna de radionuclídeos (LOEVINGER, BUDINGER e 

WATSON, 1991). 

De acordo com Peixoto (2008), este método envolve duas etapas: (i) a estimativa do 

número total de transformações radioativas ocorridas no órgão-fonte (rS) em um intervalo de 

tempo de exposição estipulado e (ii) a estimativa da dose absorvida  nos órgãos-alvo (rT) 

estudados a partir dessas transformações ocorridas no órgão-fonte. 

O primeiro fator é a atividade integrada no tempo em um órgão-fonte ou atividade 

acumulada – E�FG� HI� que corresponde ao número total de transformações nucleares 

ocorridas no interior do órgão-fonte em um período de tempo TD. E�FG� HI� segue o princípio 

de decaimento radioativo apresentado na Equação 3. Ao adaptar essa equação à dosimetria 

interna, tem-se (YORIYAZ, 2000; BOLCH et al., 2009): 

E�JK� >9� � L ��JK� ����
>9

�
 

 

onde  �FG� M� é a atividade no órgão-fonte. 

A partir desta etapa, pode-se determinar a dose absorvida em um determinado órgão-

alvo rT após um período de tempo TD da seguinte forma:  

9�J>� >9� � �N E��JK� >9�JK 	 �K��J> �O JK� 
 

(9) 

(10) 
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onde S(rT�rS) é uma grandeza denominada dose absorvida por atividade acumulada, 

específica para o radionuclídeo e ao fantoma computacional envolvidos na simulação 

(YORIYAZ, 2000) e definido de acordo com as relações espaciais e composições teciduais de 

FGe FP. S(rT�rS) é determinada pela seguinte equação (SNYDER, FORD e WATSON, 1975; 

BOLCH et al., 2009):  

K�J> O JK� � � "
Q�J>� N ������3�J> O JK��  

onde Ei representa a energia média (ou individual) da inésima transição nuclear,  RS é o 

rendimento ou número de transições nucleares por transformações nucleares (ECKERMAN e 

ENDO, 2008), T�FP� representa a massa do órgão-alvo e U�FP O FG� refere-se a fração de 

energia absorvida. Os valores de RS e Ei dos radionuclídeos são obtidos através do banco de 

dados disponibilizado pelo MIRD e podem ser adaptados de acordo com a simulação. A 

Tabela 2 apresenta os valores de RS e Ei referentes ao radionuclídeo usado neste trabalho (I125). 

 

Tabela 2 – Valores de RS e Ei relativos ao decaimento radioativo do I125.  

Radiação 
(Origem e Tipo) ��� �� �Q�D� 

      
γγγγ1 6,68×10-02 3,549×10-02 

CE-K , γγγγ1 8,02×10-01 3,678×10-03 
CE-L , γγγγ1 1,08×10-01 3,055×10-02 
CE-M , γγγγ1 2,15×10-02 3,449×10-02 
Kαααα1 , R-X 7,44×10-01 2,747×10-02 
Kαααα2 , R-X 4,00×10-01 2,720×10-02 
Kββββ , R-X 2,59×10-01 3,100×10-02 
L , R-X 1,49×10-01 3,770×10-03 

K , Elétron Auger 2,00×10-01 2,270×10-02 
L , Elétron Auger 1,58 3,190×10-03

   
Legenda: 
CE: Captura eletrônica              K e L: Níveis de energia                        R-X: Raios-X 
 
Fonte: MIRD (1999). 

 

 

(11) 
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A U�FP O FG�, obtida por métodos Monte Carlo, é definida como a fração da energia 

emitida Ei dentro do tecido-fonte FG que é absorvida no tecido-alvo VWX como representado 

abaixo: 

3��J> O JK� � � ��J>��  

 

2.7 BRAQUITERAPIA 

 

A braquiterapia é um procedimento radioterápico onde se inserem fontes radioativas 

seladas no volume-alvo de tratamento ou em suas proximidades (LI, 2006). O uso de fontes 

radioativas para tratamento de doenças iniciou-se após a descoberta do elemento químico 

Ra226 por Marie Curie em 1898. Este elemento foi usado para tratamentos intracavitários e 

intersticiais temporários, selado em tubos e agulhas de platina como as vistas na Figura 6. O 

Rn222, produto do decaimento do Ra226, era encapsulado em sementes de ouro e utilizado 

como implante definitivo devido à sua curta meia-vida. 

 

 
Figura 6 - Agulhas de Ra226 contidas em tubos de ensaio. 

 

Como tratamento, a braquiterapia pode ser utilizada de forma isolada (como, por 

exemplo, em casos de câncer de mama ou de próstata nos seus estágios iniciais) ou 

combinada com a teleterapia (por exemplo, tumores ginecológicos ou de próstata em estágio 

avançado ou em tratamento de tumores de cabeça e pescoço) ou ainda utilizada com outros 

métodos como a quimioterapia ou a terapia hormonal. A braquiterapia encontra aplicabilidade 

(12) 
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tanto antes (quando há uma necessidade de controle do crescimento do tumor para sua 

remoção), como após a remoção cirúrgica de tumores (para o extermínio de células 

neoplásicas remanescentes no antigo leito do tumor, evitando assim uma possível recidiva 

tumoral). 

A braquiterapia apresenta algumas vantagens perante as demais modalidades de 

tratamento. Apesar do decaimento relativamente rápido da fonte braquiterápica 

(principalmente nas de implante permanente), a braquiterapia permite uma maior liberação de 

energia sobre os tumores do que o tratamento teleterápico. Além disso, devido às diversas 

possibilidades de arranjo geométrico, a braquiterapia permite a otimização da distribuição de 

dose nos órgãos circunvizinhos, preferencialmente aquém dos limites preconizados. Ao 

contrário da cirurgia, a braquiterapia não produz perda tissular no órgão tratado, gerando 

muitas vezes melhores resultados sob o ponto de vista estético e funcional. 

A braquiterapia pode ser classificada de acordo com vários critérios como duração do 

implante, técnica de inserção, localização da fonte implantada e taxa de dose liberada no 

volume-alvo. 

Classifica-se como permanente a braquiterapia que consiste na inserção de fontes 

seladas no paciente em caráter definitivo. Tipicamente, os procedimentos de braquiterapia 

para tratamento de câncer de próstata, de cabeça e pescoço, de pulmões e sarcomas são 

geralmente do tipo permanente (LI, 2006). Os radioisótopos utilizados são geralmente o I125, o 

Pd103, o Ir235 e o Au198. Essas fontes apresentam como características em comum a produção 

de fótons de baixa energia e tempos de meia-vida curtos, requisitos necessários às fontes de 

braquiterapia permanente para a segurança tanto do paciente como daqueles que o cercam. 

Caso o implante seja retirado em um determinado intervalo de tempo, classifica-se a 

braquiterapia como temporária. Este intervalo de tempo pode ser de alguns minutos a poucos 

dias, a depender da taxa de dose da fonte e da dose prescrita para o tratamento. Em geral, 

fontes que apresentam alta taxa de dose são utilizadas em procedimentos temporários de curto 

tempo de exposição. Caso contrário, as fontes podem ser conservadas no interior do paciente 

por poucos dias. A Figura 7 apresenta uma braquiterapia do tipo temporária. 
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Figura 7 - Braquiterapia intracavitária para tratamento de câncer de colo do útero. 
 
Fonte: Extraído de www.humonc.winsc.edu. Acesso em 25/06/2008. 

 

 
A depender do método de aplicação da fonte no interior do paciente, a braquiterapia 

pode ser classificada como intersticial, intracavitária, intraluminal ou superficial. 

Nos procedimentos de braquiterapia intersticial, as fontes são introduzidas diretamente 

no tecido, geralmente através de agulhas e cateteres de diâmetros curtos, visando com isso 

lesionar de forma mínima o órgão a ser tratado. Tratamentos para câncer de mama, de próstata 

e sarcomas são geralmente feitos por braquiterapia intersticial (Figura 8). 

 
 

Figura 8 – Braquiterapia intersticial de mama. 
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A braquiterapia intracavitária consiste na inserção das fontes em cavidades do corpo 

humano próximas do tumor em questão através de aplicadores específicos, desenvolvidos de 

acordo com o formato da cavidade onde as fontes permanecerão durante o tratamento. Os 

aplicadores para braquiterapia em câncer de vagina, por exemplo, apresentam-se como 

estruturas cilíndricas (Figura 9), enquanto os aplicadores usados para radioterapia de tumores 

de útero ou de colo de útero (Figura 10) assemelham-se a esferas – sendo comumente 

chamadas de ovóides. Os aplicadores permanecem no paciente durante todo o tempo de 

tratamento, sendo retirados ao final de cada sessão. 

       
Figura 9 - Radiografia digitalmente reconstruída em ântero-posterior (à esquerda) e em perfil 
(à direita) da cavidade pélvica, onde se demonstra a inserção dos aplicadores com as curvas 
de isodose sobrepostas. 
 
Fonte: Perez, Zwicker e Li (2006). 

 

 

 
Figura 10 - Aplicadores ginecológicos utilizados em braquiterapia de útero. 
 
Fonte: Extraído de www.humonc.winsc.edu Acesso: 11/12/2006. 
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Braquiterapia intraluminal consiste na introdução temporária de fontes radioativas em 

estruturas tubulares do corpo para um dado fim terapêutico. Nas aplicações vasculares (Figura 

11), a braquiterapia intraluminal previne o quadro clínico de re-estenose após procedimentos 

intervencionistas como, por exemplo, a angioplastia percutânea transluminal que acomete 

após 12 meses de 30 a 70% dos pacientes tratados por esses métodos (POKRAJAC et al., 

2006). A braquiterapia intraluminal também pode ser utilizada para tratamentos de cânceres 

esofágicos e brônquicos, uma vez que permite uma elevada exposição em suas paredes com 

poucos minutos de tratamento. 

 
Figura 11 - Procedimento de braquiterapia intravascular guiado por fluoroscopia. 

Mesmo com utilização restrita atualmente devido ao desenvolvimento dos tratamentos 

de teleterapia com elétrons de alta energia, a braquiterapia superficial apresenta um bom 

potencial em aplicações onde seja necessária a administração de uma elevada taxa de dose em 

tumores superficiais não-invasivos expandidos em poucos milímetros da fonte. A 

braquiterapia superficial é aplicada em tratamentos de neoplasias de vulva intra-epitelial entre 

outros tumores de pele (BLAKE, 2007). Além disso, a braquiterapia superficial apresenta 

aplicação em tratamentos de tumores oculares como, por exemplo, os retinoblastomas (Figura 

12). 
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Figura 12 - À esquerda, paciente pediátrico portador de retinoblastoma em seu olho esquerdo. 
À direita, placa para tratamento intra-ocular com fontes de Rutênio-106. 

 

De acordo com o tempo de aplicação e o meio de aplicação, a braquiterapia temporária 

pode também ser classificada como: 

• de carregamento “quente” [do inglês, hot loading]: quando a fonte é inserida no paciente 
imediatamente após a colocação dos aplicadores; 
 
• de pós-carregamento manual (do inglês, manual after-loading): quando os aplicadores 
são inseridos em uma sala específica para o procedimento e as fontes somente aplicadas após 
o retorno do paciente ao seu leito; 
 
• de pós-carregamento remoto (do inglês, remote after-loading): quando um dispositivo 
mecânico controlado via computador é utilizado para a colocação automática da fonte através 
do aplicador presente do paciente, dispensando assim o manuseio da fonte (Figura 18); 

 

Braquiterapia hot loading é raramente utilizada devido à elevada exposição de 

profissionais envolvidos na terapia, sendo atualmente utilizada somente em procedimentos de 

implantes permanentes. Em contrapartida, a braquiterapia after-loading (seja manual ou 

automática), por minimizar a exposição à radiação por parte dos profissionais, é mais utilizada 

nos procedimentos braquiterápicos temporários (Figura 13). 
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Figura 13 – À esquerda, braquiterapia com alta taxa de dose (HDR) realizadas com pós-
carregadores (after-loader) para tratamento de câncer de pulmão. À direita, detalhe da cabeça 
do equipamento com os vários cateteres. 
 
Fonte: www.nucletrom.com e http://www.wroa.net/pics/HDRequip2sm.jpg Acesso: 23/04/09. 

 

Em relação à taxa de dose a fonte utilizada, a braquiterapia pode também ser 

classificada como: 

• de alta taxa de dose ou HDR [do inglês High Dose Rate]: quando a taxa de dose 
absorvida [YZ ] é maior ou igual a 1200cGy/h; 
 

• de média taxa de dose ou MDR [do inglês Medium Dose Rate]: quando a taxa de dose 
absorvida apresenta-se entre 120cGy/h e 1200cGy/h; 

• de baixa taxa de dose ou LDR [do inglês Low Dose Rate]: quando a taxa de dose 
absorvida apresenta-se menor que 120cGy/h. 

 

Uma fonte de braquiterapia é caracterizada de acordo com o tempo de meia-vida de 

seu radionuclídeo, sua atividade específica e os níveis de energia e tipo de radiação liberado. 

Suas características físicas variam, em princípio, com o local, ou seja, onde a fonte está 

inserida. As características da fonte são importantes, pois determinam, não só a forma de sua 

utilização no paciente, como também estabelecerá as condutas de proteção radiológica 
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durante e após o tratamento. Essas informações são úteis ao planejamento radioterápico para o 

cálculo do tempo de exposição e arranjo geométrico das fontes. 

Portanto, os procedimentos braquiterápicos de implante permanente devem ser 

realizados com fontes de meia-vida curta e de baixa energia, pois os níveis de radiação ao 

redor do paciente podem apresentar risco aos que estão ao seu redor. 

Os níveis de dose da fonte de braquiterapia estão limitados a sua atividade específica. 

A atividade específica é dada pela relação entre a atividade do material radioativo e a massa 

da fonte (CEMBER e JOHNSON, 2008). Sua importância está na utilização de fontes de 

braquiterapia HDR intersticial ou intracavitário, onde são necessárias fontes de minúsculas 

dimensões. 

A energia média de uma fonte braquiterápica determina seu grau de penetrabilidade na 

matéria. Fontes de alta energia provocam uma grande absorção de energia em tecidos 

relativamente distantes da fonte. Apesar de este ser um efeito indesejável na maioria das 

vezes, esse fato pode torna-se útil, por exemplo, em um tratamento de nódulos pélvicos  e no 

tratamento de câncer no colo uterino (estruturas que estão situadas distantes da superfície do 

corpo), uma vez que este método permite a deposição de energia em estruturas relativamente 

afastadas da fonte, sem o inconveniente da teleterapia em comprometer estruturas mais 

superficiais. Contudo, esse tipo de fonte deve ser utilizado de forma temporária. A 

braquiterapia permanente geralmente faz uso de fontes emissoras de fótons de baixa energia, 

como I125 e Pd103, diminuindo os níveis de radiação ao redor do paciente devido à atenuação. 

Pacientes tratados com esse tipo de fonte podem ser liberados sem pôr em risco a população 

em geral, pois os níveis de exposição da prática apresentam-se abaixo do limite de dose 

estabelecido para exposições do público. Diversos trabalhos de norteações semelhantes foram 

desenvolvidos neste departamento, o que demonstra a aplicabilidade do trabalho 

(MARANHÃO, 1999; VIEIRA, 2001). 
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2.7.1 Braquiterapia de próstata 

 

A técnica para a braquiterapia intersticial permanente de próstata inicialmente era 

realizada através de implantação manual das sementes em procedimento cirúrgico de campo 

aberto retropúbico (Figura 14). O planejamento do tratamento era precário, uma vez que até 

as medições do tamanho de próstata eram realizadas no momento intra-operatório. A 

atividade total a ser implantada era mensurada a partir da média dessas medições (YU et al., 

1999). Contudo, esse método para realização da braquiterapia apresentava diversos problemas 

com relação ao planejamento radioterápico, execução da implantação e avaliação de dose. 

 

 
Figura 14 - Campo cirúrgico retropúbico aberto similar ao utilizado nos primeiros 
procedimentos de braquiterapia de próstata. 

 

Atualmente, a braquiterapia de próstata apresenta a sua disposição sistemas de 

planejamento radioterápico baseados em imagens seccionais e tridimensionais (a partir de 

exames de Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética), além da visualização 

em tempo-real do implante e deposição das sementes. Isto assegura, quando em comparação 

com o método anterior, um planejamento mais eficaz devido a especificação detalhada das 

dimensões e características espaciais da próstata, o que se reflete na braquiterapia em uma 

implantação mais precisa das sementes e melhor distribuição espacial. A Figura 15 apresenta 

o fluxograma do processo de braquiterapia de próstata em sua fase pré-implantação.  
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Figura 15 – Fluxograma da fase pré-implantação das sementes para a braquiterapia de 
próstata. 
 
Fonte: Adaptado de Yu et al. (1999). 
 

O processo de implantação das sementes é conduzido por imagem de ultrassonografia 

trans-retal - USTR (Figura 16) de forma precisa desde 1983. 

 

Figura 16 – Imagens obtidas por USTR para inserção de fontes braquiterápicas. 
 
Fonte: Extraído de: http://www.tntprostate.com/images/b-1.jpg . Acesso: 20/05/09. 
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Outra possibilidade para a visualização da implantação para a braquiterapia de próstata 

é o uso da fluoroscopia, utilizando agente de contraste à base de iodo para delimitar a região 

uretral que transpassa a próstata (conhecida também como uretra prostática) proposto por 

Wallner et al. (1994). 

A Figura 17 apresenta o procedimento de implantação que pode ocorrer em uma sala 

comum de cirurgia ou em uma sala específica de radiologia intervencionista. O paciente, 

depois de anestesiado, é posto em posição dorso-litotômica e em seguida é submetido a um 

processo de anti-sepsia e, em seguida, de assepsia. O procedimento inicia-se com a inserção 

de agulhas introduzidas através do períneo por meio de um instrumento de localização 

denominado como molde (mais conhecido pela sua representação em inglês: template). Todo 

o procedimento é guiado através de USTR da mesma forma que as usadas no planejamento. 

Visando garantir que a próstata não mude seu posicionamento durante o procedimento, a 

mesma pode ser imobilizada preventivamente com a utilização de agulhas estabilizadoras. 

Geralmente, as agulhas de estabilização são ajustadas de forma triangular. 

 

      
Figura 17 - Procedimento de implantação das fontes braquiterápicas na próstata através do 
períneo.  
 

A distribuição das sementes na braquiterapia de próstata não apresenta um consenso, 

pois a sua seleção é bastante variável a depender de cada caso clínico, da dose prescrita ao 

tratamento, e dos parâmetros dosimétricos relativos às estruturas adjacentes como, por 

exemplo, o reto e a uretra. Em geral, a dose prescrita ao volume de tratamento é entre 145Gy 

e 160Gy no período de 1 ano. Estudos referentes aos efeitos colaterais ao tratamento 
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braquiterápico de próstata em órgãos adjacentes apontam limites de dose absorvida no reto e 

na uretra de, respectivamente, 90Gy e 360Gy (WALLNER, ROY e HARRISON, 1995; 

DESAI et al., 1998). 

De acordo com Yu e seus colaboradores (1999), diversos métodos de distribuição 

podem ser utilizados para o alcance dos objetivos do tratamento. A distribuição tida como 

clássica (devido a sua origem coexistir com o próprio advento da braquiterapia de próstata) 

caracteriza-se pelo espaçamento de 1cm por todo volume de tratamento da próstata, ou seja, 

uma distribuição em caráter uniforme. Este tipo de distribuição, para tanto, requer um número 

elevado de fontes braquiterápicas e de baixa atividade e apresenta como maior inconveniente 

uma elevada dose absorvida na região central da próstata. Uma alternativa perante este 

problema é a distribuição das sementes em caráter periférico, o que assegura uma menor dose 

neste volume. Contudo, para que neste método a dose prescrita seja alcançada, faz-se 

necessária a utilização de fontes com atividades maiores.  

 Ao final do procedimento, o urologista responsável pelo procedimento realiza uma 

cistoscopia para a localização e captura de eventuais fontes braquiterápicas que possam ter se 

desprendido da próstata. Também são realizadas radiografias ou tomografias 

computadorizadas (Figura 18) da região pélvica do paciente para devida constatação da 

implantação das sementes, bem como de seu posicionamento na próstata. 

 

  
 
Figura 18 - À esquerda, radiografia da região pélvica em incidência AP pós-braquiterapia. À 
direita, Tomografia Computadorizada da região pélvica apresentando o posicionamento das 
fontes braquiterápica e as curvas de isodose. 
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A fonte utilizada como padrão a ser simulado foi a de Iodo - 125 (I125) (Figura 19) 

devido a sua ampla utilização nos procedimentos de braquiterapia de próstata. 

  

Figura 19 - Sementes de I125 empregadas em braquiterapia permanente de próstata. 

Fonte: Extraído de www.prostatecancer.quickseek.com Acesso em: 20/05/09. 
 

 

O I125 é produzido em reatores nucleares a partir da transformação por captura 

eletrônica do Xenônio-124 (Xe124), decaindo à Telúrio (Te125) em estado excitado. O tempo 

de meia- vida do I125 é de aproximadamente 60 dias (59,4 dias), emitindo, durante as 

transições, fótons de radiação X ou gama entre 22,1 keV (raios-X de fluorescência) e 35,5 

keV (raios gama de energia mais elevada) (AMERSHAM HEALTH, 2003). As características 

físicas do I125 estão resumidas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Características físicas do I125. 

Tempo de meia-vida (dias)  59,4  
Média de número de fótons por transformação 1,2 1,4 
Energia média dos fótons2 (γ e X) (keV) 27,4 (28)*  
Energia máxima dos fótons1 (γ e X) (keV) 35 ,5
Taxa de Exposição³ (R·cm²·mCi-1·h-1) 1,45 
Constante de taxa de kerma no ar³ (μGy·m²·MBq-1·h-1) 0,0358 
 
*: Energia média onde se desconsidera a blindagem. 

Fonte: Rostelato (2005)1, UnB (2002)² e Nath et al (1995b)³ 
 

 A fonte utilizada neste trabalho não considera as interações das radiações com os 

matérias de encapsulamento e blindagem das fontes braquiterápicas.  
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2.8  MÉTODOS MONTE CARLO 
 

Monte Carlo é um método estatístico para simulação de sistemas de muitos elementos 

que oferece soluções aproximadas e satisfatórias com aplicabilidade em diversos segmentos 

científicos como Física, Biologia e Matemática. 

Sua utilização considera que os elementos dos sistemas físicos ou matemáticos a 

serem estudados sejam estabelecidos por funções de densidade de probabilidade (fdp) (CSEP, 

1995; LOPES FILHO, 2007; VIEIRA, 2001; VIEIRA, 2004). Uma vez que os computadores 

somente geram números aleatórios de caráter uniforme, são utilizados parâmetros para 

discretizar as funções de acordo com a aplicação, conhecidas como funções de densidade de 

probabilidade (fdp). Uma vez reconhecida a fdp, o método Monte Carlo pode ser estabelecido 

através de uma série de eventos realizando-se, dessa forma, uma amostragem aleatória. A 

dimensão dessa amostragem está relacionada com a variância desejada à simulação. Quanto 

maior o número de eventos envolvidos na simulação, menor o erro probabilístico envolvido e 

sua maior confiabilidade. 

A primeira referência sobre a aplicação do método estatístico que se nomearia 

futuramente como Monte Carlo surgiu em 1777 com um estudo realizado pelo matemático e 

naturalista George Louis Leclerc - conde de Buffon. Neste estudo, Buffon avaliou a 

probabilidade de uma agulha de comprimento L, ao ser jogada sobre um plano repleto de 

linhas paralelas, separadas entre si a uma distância d, sendo esta distância maior ou igual a L, 

tocar uma dessas linhas (Figura 20). Esta probabilidade calculada pela equação abaixo 

permitia, com uma aproximação satisfatória, o cálculo do número π (BIELAJEW, 2007). 

[ � � \]^_  

 
Figura 20 - Esquema da experiência de Buffon com 50 eventos aleatórios. 
 
Fonte: Bielajew (2007). 

(13) 
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O método Monte Carlo consolidou-se como método numérico através de John Von 

Neumann e Stan Ulam a partir dos estudos acerca do comportamento estocástico da difusão 

neutrônica durante a corrida armamentista ocorrida antes da segunda guerra mundial (anos 

40) que culminou no desenvolvimento do projeto Manhattan nos EUA (BIELAJEW, 2007). 

 

Devido ao advento do computador e sua utilização nas simulações, as técnicas Monte 

Carlo tornaram-se ferramentas úteis, não só para estudos de natureza estocástica, como 

também para estudos de fenômenos determinísticos de solução analítica extremamente 

complexa (LOPES FILHO, 2007; KALOS e WITHLOCK, 1986). 

 

2.8.1 Simulação de transporte de energia e de partículas 

Os códigos Monte Carlo são mecanismos confiáveis de simulação de eventos físicos: o 

surgimento das radiações na simulação obedece a princípios probabilísticos descritos na fonte 

e elas conseguem ser transportadas em diversos meios por determinação de probabilidades de 

distribuição dependentes das suas seções de choque e dos níveis de energia das radiações, 

onde podem ser produzidos novos tipos de radiação que também serão transportados até que 

todas as partículas e fótons sejam absorvidos ou escapem do meio considerado. As grandezas 

de interesse podem ser obtidas por meio de uma estimativa de certo número de casos ou 

histórias no método Monte Carlo. A incerteza estatística (também conhecida como coeficiente 

de variação, variância ou meramente incerteza) envolvida neste processo depende do 

quantitativo de casos envolvido (KAWRAKOW e ROGERS, 2006). 

 

Devido a essa natureza probabilística do método Monte Carlo, sua estrutura 

primordialmente depende de sistemas de geração de números aleatórios associados as já 

comentadas fdp’s. Para tanto, um algoritmo baseado em técnicas Monte Carlo deverá 

apresentar alguns componentes essenciais para sua utilização com êxito em simulações. De 

acordo com CSEP (do inglês Computational Science Education Project), os seguintes 

componentes são essenciais (CSEP, 1995): 
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• Regras de amostragem: o estabelecimento das regras para a construção da 
amostragem das fdp’s; 
 

• Contagem: Os resultados devem ser acumulados e ordenados de acordo com as 
dimensões de amostra em interesse; 
 

• Estimativa da variância (erro probabilístico): determinada a partir da dimensão da 
amostra e de outros fatores; 
 

• Técnicas para redução da variância: métodos aplicados ao algoritmo visando 
aumentar a confiabilidade dos dados através da diminuição da variância dos dados, 
além de permitir a obtenção de melhores resultados referente aos tempos 
computacionais devido a diminuição da quantidade de eventos simulados, aumentando 
dessa forma a eficiência computacional. 
 

Além disso, para a simulação tornar-se efetiva, faz-se necessário a utilização de 

bibliotecas de dados acerca das características atômicas e nucleares do cenário a ser simulado. 

Esses componentes deverão estar estruturados na simulação por métodos Monte Carlo que se 

encadeia em uma sequência de eventos (Figura 21). 

 

 
Figura 21 - Ilustração do processo de história de um fóton por Métodos Monte Carlo. 
Fonte: Bielajew (2007). 

 

O exemplo apresentado acima descreve bem a sequência de eventos em simulação 

Monte Carlo. Primeiramente ocorre a definição das características que compõem a radiação 

incidente: seu tipo, energia, localização inicial e direção inicial da emissão. Essas informações 

estão contidas em uma estrutura do algoritmo Monte Carlo chamado de código ou sub-rotina 

principal e são obtidas através das fdp’s associadas ao sistema em estudo ou a um banco de 
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informações (1). (2) Em seguida, é avaliada uma distância para que ocorra a primeira 

interação e o transporte do fóton até esse ponto. No prosseguimento da simulação 

determinam-se os tipos de interação ocorridos e a escolha de uma nova direção, tipo e energia 

para as novas radiações produzidas (3 e 4). Em seguida, o transporte do fóton espalhado até 

sua saída do meio de interação estudado ou até que ocorra uma nova interação que atinja sua 

energia de corte. O mesmo processo é feito para os elétrons espalhados (6) e fótons de 

frenagem produzidos (5). Por fim, faz-se a medição da quantidade de energia depositada, 

espectro de fluência ou outras informações desejadas que ocorram na região de interesse 

estabelecida (7). 

 

Diante da crescente importância dada à aplicação dos métodos Monte Carlo aos 

estudos dosimétricos, diversos códigos computacionais voltados a dosimetria foram 

desenvolvidos com algoritmos e plataformas de alto desempenho, sendo aplicados em 

diversos trabalhos científicos. Este trabalho propôs-se a utilizar o código EGSnrc 

devidamente explanado a seguir. 

 

2.8.2 O código Monte Carlo EGSnrc 

 

Um dos códigos Monte Carlo mais utilizados para simulações em dosimetria, o EGS - 

Electron Gamma Shower - é um código para simulações de transporte de fótons ou partículas 

em qualquer meio para geometrias especificadas pelo usuário (KAWRAKOW e ROGERS, 

2006). Desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos em linguagem nativa FORTRAN pelo 

Laboratório Nacional de Aceleração de partículas da Universidade de Stanford (SLAC) em 

1985. Apesar de inicialmente o código ter sido desenvolvido para aplicação em física de 

partículas de altas energias, o EGS também vem sendo utilizado em pesquisas envolvendo 

estudos de energias mais baixas (KUBSAD et al., 1990; MANFREDOTTI et al., 1990; 

VIEIRA, 2004; COSTA, 2008). O código EGS está arquitetado conforme a Figura 22. 
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Figura 22 - Arquitetura do código EGS. 
Fonte: Adaptado de Kawrakow e Rogers (2006). 

 
Como pode ser observado na Figura 22, o EGS está estruturado basicamente em duas 

sub-rotinas invocadas pelo usuário – `abc` e d`efgh, as quais são vias para outras sub-

rotinas no código (KAWRAKOW e ROGERS, 2006). Para sua utilização, o usuário deve 

adicionar um código do usuário que consiste no programa iajk e as sub-rotinas `eflah
`efkgah e amdnao voltados, respectivamente, para determinar a geometria e o arquivo de 

saída. Sub-rotinas podem ser acopladas ao código do usuário de acordo com a demanda por 

meio de macros. O início da simulação dá-se no momento em que iajk invoca a rotina 

`abc` inicializando o código EGS com a leitura das informações contidas e criadas na 

PEGS sobre o meio material de interação a ser simulado. Após isso, inicia-se a rotina 

d`efgh, resultante do número de eventos a serem simulados, previamente estipulados pelo 

usuário. d`efgh necessita de argumentos cuja finalidade é a especificação dos parâmetros 

iniciais da radiação incidente para cadeia de interações. 
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Lopes Filho (2007) utilizou com sucesso o código EGS4 para dosimetria interna em 

procedimentos de radioiodoterapia de tireóide, desenvolvidos em Medicina Nuclear. Para 

tanto, utilizou o código-fonte EGS4 acoplado aos fantomas de voxels antropomórficos para 

avaliação de dose através das imagens de cintilografia. 

 

Recentemente, foi desenvolvido o EGSnrc a partir do EGS no Conselho Nacional de 

Pesquisas do Canadá (NRC, do inglês National Research Council). O EGSnrc basicamente 

apresenta a mesma estrutura dos demais códigos EGS. Contudo, sua interface é facilitada em 

um ambiente de múltiplas plataformas, onde o usuário desenvolve arquivos de entrada 

contendo informações necessárias do cenário a ser simulado com extensão definida no código. 

Este arquivo é construído com base nos dados que podem ser fornecidos pelo próprio 

ambiente EGSnrc ou definido pelo usuário com sua devida extensão. 

 

2.9 FANTOMAS 
 

Os feixes de radiação ionizante depositam sua energia durante sua passagem ao longo 

do meio em que interagem, de acordo com algumas propriedades como tipo de radiação, 

energia do feixe, profundidade e as características do meio. 

Diante da diversidade de tecidos vivos inerentes ao corpo humano e dos diversos tipos 

de interação e sua natureza estocástica, foi observada a necessidade de se realizar estimativas 

dosimétricas em que fossem simuladas, da forma mais próxima possível da realidade, as 

exposições de humanos às radiações ionizantes. O início das aplicações de modelos de 

exposição para estudos dosimétricos deu-se pelo fato de não se permitir a exposição de seres 

humanos a radiações ionizantes. 

Os modelos antropomórficos, comumente chamados de fantomas são definidos de 

acordo com Xu (2010) como elementos, físicos ou computacionais do corpo humano. Diante 

do conteúdo deste trabalho, o segundo grupo de fantomas será explanado a seguir. 
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2.9.1  Fantomas Computacionais 

 

Os fantomas computacionais são construídos a partir de diversos parâmetros como 

anatomia, radiossensibilidade, eficiência computacional e compatibilidade geométrica (XU, 

2010) com a finalidade de estimar os níveis de dose absorvida que órgãos, individual ou 

coletivamente, são submetidos mediante exposições às radiações.  

 

Modelos de exposição antropomórficos computacionais foram intermediados pelos 

fantomas matemáticos e estão exemplificados na Figura 23 pelo fantoma do tipo MIRD-5. 

  
Figura 23 – Fantoma do tipo MIRD-5 desenvolvido por Snyder e seus colaboradores. 
Fonte: Xu e Eckerman (2010). 

 

Perante a necessidade de se estudar populações específicas para estudos dosimétricos, 

foram desenvolvidos modelos antropomórficos com características específicas. Kramer et al. 

(1982) desenvolveu fantomas matemáticos com diferenciação de sexo: ADAM (modelo 

masculino) e EVA (modelo feminino) (Figura 24). 
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Figura 24 - Fantomas matemáticos ADAM e EVA produzidos por Kramer et al. (1982). 
 
Fonte: Leal Neto (2007). 

 

 

Em 1995, Stabin e colaboradores publicaram a produção de uma série de fantomas 

matemáticos de uma mulher grávida em diferentes estágios da gestação (Figura 25). 

 

� � � � � � � � �
�

Figura 25 - Série de fantomas matemáticos de uma mulher grávida em diversos estágios da 
gestação. À esquerda, o fantoma apresenta-se na 12ª semana de gestação, a figura central na 
24ª semana e à direita apresenta no 9º mês de gestação. 
 
Fonte: Extraído de http://www.virtualphantoms.org/Publication/VIP-Models/Xu.pdf Acesso em 20/04/09. 

 



55 
 

Devido à natureza precária na geometria destes fantomas com relação aos seus órgãos 

internos, começaram a ser desenvolvidos os fantomas de voxels através de imagens médicas 

seccionais obtidas por Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM).  

Os fantomas de voxels foram introduzidos por Gibbs e colaboradores em 1984 com 

fantomas de indivíduos adultos. Em seguida, foram desenvolvidos vários fantomas para 

crianças como a BABY e o CHILD (VEIT et al., 1989). Quando comparados aos modelos 

matemáticos, esses fantomas são modelos de representação mais próximos do real em relação 

ao corpo humano. As imagens seccionais de TC ou RM são formadas a partir de imagens 

representadas por um conjunto de elementos dispostos em uma matriz bidimensional. Esses 

elementos são denominados pixels (do inglês, Picture element) que se apresentam na imagem 

sob tons de cinza. 

As imagens são submetidas a um processo de empilhamento, formando estruturas 

volumétricas conformadas em uma matriz tridimensional representativa do paciente. Esta 

matriz é formada por um conjunto de elementos volumétricos denominados voxels (do inglês, 

Volume element). A Figura 26 abaixo demonstra os elementos de volume. 

 

�
Figura 26 - Representação esquemática de um voxel. 
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Pelo fato de os fantomas de voxels serem feitos com base em imagens digitais, pode-

se inferir que se trata de uma representação de um corpo humano real, respeitando suas 

características dimensionais e de composição. Dessa forma estudos dosimétricos permitem 

uma boa acurácia para distribuições de dose absorvida (SANTOS, 2006). 

Xu, Chao e Bozkurt (2000) desenvolveram o VIP-Man (do inglês, Visible 

Photographic Man) (Figura 27) através da segmentação de fotos coloridas do projeto 

VISIBLE MAN (SPITZER e WHITLOCK, 1998). 

 
Figura 27 – O fantoma VIP-Man. 
 
Fonte: Extraído de http://www.virtualphantoms.org/Publication/VIP-Models/Xu.pdf Acesso em 20/04/09. 

 

Zankl e Wittmann (2001) desenvolveram no laboratório nacional GSF na Alemanha o 

fantoma denominado GOLEM (Figura 28) a partir de imagens de TC de um homem de 38 

anos. 
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Figura 28 - Fantoma GOLEM produzido por Zankl e Whittmann (2001). 
 
Fonte: Leal Neto (2007). 

 

Kramer e seus colaboradores, a partir dos dados obtidos pelo estudo do fantoma 

desenvolveram os fantomas de voxels MAX (Male Adult VoXel) (KRAMER et al., 2003) e 

FAX (Female Adult VoXel) (KRAMER et al., 2004). Os fantomas MAX e FAX estão 

ilustrados respectivamente na Figura 29 e Figura 30. 

 

 
Figura 29 - Fantoma MAX na perspectiva anterior e lateral. 
Fonte: Kramer et al. (2003). 
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Figura 30 - Fantoma FAX na perspectiva anterior e lateral. 
Fonte: Kramer et al. (2004). 

 

Apesar de inovador sob o ponto de vista geométrico, os fantomas de voxels 

apresentam alguns problemas sob o ponto de vista anatômico. Primeiramente deve-se 

considerar que existe uma variação anatômica em termos de tamanho para os indivíduos que 

podem estar associados a fatores como, por exemplo, idade e sexo. Além disso, muitos órgãos 

internos são difíceis de serem segmentados e modelados por imagens tomográficas, 

principalmente os de dimensões reduzidas (como a medula, por exemplo), fato que pode 

comprometer sua utilização em alguns casos. Por fim, a maioria destes fantomas é de difícil 

modelagem para adaptações de situações específicas como, por exemplo, posições diferentes 

do corpo como em decúbito ou sentado (XU e SHI, 2005). 

 

Essas dificuldades impulsionaram o desenvolvimento de uma nova geração de 

fantomas conhecida como BREP phantoms (do inglês, Boundaring REPresentation) 

produzidos pela manipulação de programas de computação gráfica e modelagem de sólidos 

em três dimensões (como, por exemplo, Blender®, MakeHuman® e Rhinoceros®) a partir de 

dados antropométricos (XU, 2010) o que lhes asseguram, de certa forma, uma melhor 

representatividade frente às estruturas anatômicas e situações reais (NAGAOKA e 

WATANABE, 2008; LEE et al., 2007; CASSOLA et al., 2009; KRAMER et al., 2010). Estes 

fantomas, de maneira geral, utilizam dois métodos diferentes de construção e de modelagem 

matemática: por meio de superfícies curvas ou por meio de superfícies de malhas poligonais. 
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Os fantomas de superfícies curvas são desenvolvidos a partir do modelo 

computacional NURBS (do inglês, Non-Uniform Rational Basis Spline). O desenvolvimento 

deste método ocorreu na França nos anos 50 devido à necessidade no setor automobilístico de 

se representar superfícies modeláveis, ou seja, passíveis de alteração (XU, 2010). As 

superfícies são funções de duplo parâmetro, mapeadas tridimensionalmente através do 

computador e editadas por meio de pontos de controle conectadas à curva ou superfície da 

estrutura moldada (SEGARS et al., 2008 SEGARS e TSUI, 2010). A Figura 31 demonstra o 

processo de modelagem de uma superfície como exemplo da manipulação por meio dos 

pontos de controle (em preto na imagem). Os nós presentes na malha da superfície são pontos 

que, a depender da demanda, podem ser pontos de controle para a modelagem da superfície. 

 

 
Figura 31 - Modificações no formato de superfícies NURBS através da manipulação dos 
pontos de controle. 
 
Fonte: Segars e Tsui (2010). 

 

Dentre os diversos fantomas desenvolvidos a partir desse modelo destaca-se o casal de 

fantomas 4D XCAT (SEGARS et al., 2008; SEGARS e TSUI, 2010) apresentados na Figura 

32.  
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Figura 32 - Fantomas 4D XCAT: Masculino (à esquerda) e Feminino (à direita). 
Fonte: Xu e Eckerman (2010). 

 

Os fantomas de malhas poligonais são assim chamados pelo fato de a superfície de 

suas estruturas anatômicas serem modeladas por meio de malhas formadas por polígonos de 

variados tamanhos e arestas. Além disso, as faces poligonais podem apresentar-se côncavas, 

convexas ou vazadas. 

 

 Cassola et al. (2010) desenvolveu um casal de fantomas baseados em superfícies de 

malhas poligonais: FASH (Female Adult meSH) (Figura 33) e MASH (Male Adult meSH) 

(Figura 34). O desenvolvimento desses fantomas justificou-se pelo fato de que algumas 

estruturas como, por exemplo, pulmões, fígado, estômago, bexiga urinária e próstata, 

distribuem-se de formas diferentes a depender da posição do corpo e esta alteração pode 

apresentar-se significativa em simulações de exposição radiológica. Como a maioria dos 

fantomas de voxels, como dito anteriormente, são baseados em imagens médicas seccionais, e 

estas só são obtidas em pacientes em decúbito, eles são idealmente representativos somente 

para simulações neste tipo de posição. 

 

Além disso, o corpo humano em decúbito, devido à gravidade, apresenta seu tecido 

adiposo subcutâneo lateralizado, principalmente no tronco, diminuindo assim seu diâmetro 

ântero-posterior. Dessa forma, por exemplo, em uma simulação de exposição externa do 
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tronco (como, por exemplo, o abdome) para fins dosimétricos, os valores das frações de 

energia absorvidas podem sofrer alterações nos órgãos abdominais. 

 

              
 
Figura 33 - Superfície de FASH: vista lateral (à esquerda) e frontal (à direita).  
 
Fonte: Cassola et al. (2009). 

 

              
Figura 34 - Superfície de MASH: vista lateral (à esquerda) e frontal (à direita).  
 
Fonte: Cassola et al. (2009). 
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MASH e FASH foram submetidos a simulações dosimétricas com sucesso e seus 

resultados foram confrontados com os de fantomas antecessores como MAX06 e FAX06 por 

Kramer et al. (2010) apresentando alterações no resultado entre suas doses equivalentes como, 

por exemplo, em exposições externas por fótons em AP, onde essa variação foi de cerca de 

80% (CASSOLA et al., 2010).  

 

Perante os tópicos expostos, este trabalho buscou analisar a dosimetria em diversos 

órgãos críticos no tratamento do câncer de próstata por meio de braquiterapia de baixa taxa de 

dose realizadas com fontes de I125, através de simulações Monte Carlo realizadas no código 

EGSnrc associado ao fantoma de malhas poligonais  MASH. Para tanto, além da seleção dos 

elementos necessários ao estudo, foram necessárias adaptações para melhor ajustar as 

condições de simulação ao procedimento, como apresentado em detalhes a seguir. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a produção deste trabalho, foram efetuadas diversas etapas que se estenderam, 

desde a escolha e ajustes dos elementos que constituem o modelo computacional de exposição 

até seus parâmetros de simulação. Este capítulo visa apresentar o desenvolvimento dessas 

etapas. 

 

 

3.1 DETERMINAÇÃO DO MODELO COMPUTACIONAL DE EXPOSIÇÃO 

 

 A primeira etapa no desenvolvimento do trabalho foi, a partir da análise sobre modelos 

computacionais de simulação, a escolha e ajustes dos elementos necessários para satisfazer os 

objetivos propostos. Optou-se pela utilização do código EGSnrc como o código Monte Carlo 

deste trabalho devido ao vasto histórico de aplicações bem-sucedidas em trabalhos similares e 

de sua versatilidade na manipulação dos parâmetros de simulação, o que se faz importante 

para a realização de análises comparativas. 

 Ao código EGSnrc, foi acoplado o fantoma MASH em duas posições distintas: em 

decúbito dorsal ou supino (MASH_sup) e em ortostase ou de pé (MASH_sta). Além disso, 

devido à natureza do trabalho, houve a necessidade de modificações nestes fantomas para a 

dosimetria do reto na simulação braquiterápica de próstata e para o aumento do volume 

prostático acometido do câncer para 41cm³. A escolha por este fantoma deu-se pelos 

melhoramentos apresentados por este quando comparado com os seus antecessores com 

relação aos detalhes anatômicos (ver tópico 2.9). 

 Com relação às sementes braquiterápicas, diante das diversas fontes que são possíveis 

para aplicação na próstata, optou-se pela utilização das sementes de I125, uma vez que são as 

mais utilizadas para os procedimentos desse tipo. Referente a distribuição das fontes de I125 

nas simulações,  foram utilizadas duas formas distintas: uma distribuição homogênea e outra 

discretizada, sendo esta última utilizada como parâmetro uma vez que é a distribuição que 

mais se assemelha ao tratamento. Para simular a fonte discretizada foram realizadas 

coordenadas da localização de partida dos fótons, através da utilização do Gerador de 

Números Aleatórios do EGSnrc. 
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 A Figura 35 apresenta um esquema ilustrativo da estrutura do modelo computacional 

utilizado. 

 
 
Figura 35 - Esquema ilustrativo da estrutura do modelo computacional proposto. 
 

 
3.2 ADAPTAÇÕES NOS FANTOMAS MASH  

 

 Deve ser observado que a utilização do MASH em duas posições justifica-se pelo fato 

de os fantomas, a depender de seus posicionamentos, apresentarem dimensões diferentes. Isto 

se deve, como anteriormente dito, pela ação da gravidade sobre a superfície anterior do corpo 

quando em decúbito, gerando dessa forma um espalhamento do tecido adiposo subcutâneo 

(gordura) para as regiões laterais. Dessa forma, a espessura do corpo tende diminuir e a 

largura aumentar. Além disso, alterações no posicionamento dos braços e ombros e na 

alteração no formato de algumas vísceras são observáveis entre as duas situações. 
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A Tabela 4 apresenta as dimensões do fantoma MASH em suas duas posições e a Tabela 5 

mostra uma lista de órgãos internos e suas devidas localizações nos dois tipos do fantoma 

MASH para comparação. 

 

Tabela 4 - Características dimensionais do fantoma MASH nas posições: decúbito dorsal e 
ortostase. 

 
Características dimensionais Decúbito dorsal Ortostase 

Tipo de voxel Cúbico (Isotrópico)
Dimensões do voxel (XL x YL x ZL) em cm 0,12 x 0,12 x 0,12
Pixels ao longo do eixo x (diâmetro látero-lateral) 526 478 
Pixels ao longo do eixo y (diâmetro ântero-posterior) 236 258 
Número de fatias ao longo do eixo z 1462 1462

 

 

Tabela 5 - Localização dos pixels referentes a órgãos internos no fantoma MASH em suas 
duas posições. 

 

Órgãos 
Coordenadas MASH_sup Coordenadas MASH_sta 

xmín xmáx ymín ymáx zmín zmáx xmín xmáx ymín ymáx zmín zmáx 

Adrenais 216 308 140 171 434 464 190 281 125 163 452 476

Bexiga Urinária 238 289 119 171 685 743 213 264 112 170 691 746 

Cérebro 213 314 64 192 14 134 188 289 63 191 13 133

Rins 186 339 131 185 431 521 161 317 126 168 453 556 

Fígado 157 338 49 156 414 551 132 314 44 149 429 566 

Pulmão 147 378 56 199 246 436 121 355 53 195 245 457

Testículos 96 123 243 284 774 813 79 100 219 260 775 818 

 

 

 Devido à possibilidade de estas alterações anatômicas influenciarem nas simulações, 

optou-se por realizá-las nas duas posições, mantendo-se os demais parâmetros de entrada, 

pois através da análise destes dados, pode-se concluir se ocorre algum tipo de influência da 

posição do corpo na dosimetria dos órgãos internos nas simulações e quantificá-la. 

 

 Além disso, os fantomas MASH sofreram modificações para a adequada dosimetria de 

estruturas importantes no planejamento do tratamento como, por exemplo, o reto e a uretra 

prostática. Esta informação faz-se importante, uma vez que o reto está localizado 

imediatamente posterior à próstata, sendo um órgão crítico para o planejamento da 
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braquiterapia de próstata e a uretra transpassa a própria próstata, o que compromete bastante 

sua integridade perante as sementes implantadas nas suas proximidades. A modificação foi 

feita pela segmentação do reto em relação ao intestino grosso como um todo. Para tanto, foi 

utilizado o programa IMAGE J® para a visualização dos fantomas e a localização dos limites 

do reto a partir de informações anatômicas obtidas em WILLIAMS et al. (1995). A Tabela 6 

apresenta as delimitações do reto utilizadas na segmentação.  

 
Tabela 6: Delimitação do reto e da uretra nos fantomas MASH_sup_Rs e MASH_sta_Rs. 

 
 Coordenadas MASH_sup_Rs Coordenadas MASH_sta_Rs

Estrutura Segmentada xmín xmáx ymín ymáx zmín zmáx xmín xmáx ymín ymáx zmín zmáx 
Reto 244 285 172 211 685 743 221 261 180 221 685 743 

Uretra 164 165 263 264 740 764 240 241 167 168 740 761

 

Com esses dados obtidos e a utilização do programa FANTOMAS (VIEIRA et al., 

2005), foi realizada a segmentação do reto com relação ao intestino grosso através da 

manipulação dos números identificadores e a criação simultânea dos arquivos nomeados 

MASH_sta_Rs (fantoma MASH em ortostase com reto segmentado) e MASH_sup_Rs 

(fantoma MASH em decúbito dorsal com Reto segmentado). 

Uma vez que a próstata portadora do câncer mostra-se aumentada pelo crescimento 

tumoral, fez-se necessário também a sua ampliação no fantoma MASH nas duas posições 

estudadas. Para tanto, também foi utilizado o programa FANTOMAS, permitindo essa 

ampliação. A próstata foi ampliada nas duas situações até o volume de 41cm³, com base em 

informações obtidas em planejamentos clínicos para o tratamento braquiterápico. 

Ainda com a utilização do FANTOMAS, foram criados os arquivos de entrada de 

extensão *.data para a simulação no código EGSnrc. 

 

 Para a devida simulação, além da instalação do EGSnrc no computador, diversos 

arquivos foram necessários como parâmetros e informações iniciais ao código. A instalação 

do EGSnrc em computadores de sistema operacional Windows® cria duas variáveis 

ambientes: a `gkp`emdg mostra-se como a pasta principal criada na partição indicada pelo 

usuário, onde todos os arquivos necessários estiveram presentes. Como uma subpasta da�
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`gkp`emdg, gndp`eig destinou-se a armazenar o modelo computacional de exposição 

posto pelo usuário.  

O modelo computacional de exposição consta da geometria, os arquivos de entrada e 

as informações das seções de choque. Para tanto, foi criada dentro de gndp`eig as pastas 

iad` e iad`pqrst para comportar os arquivos necessários para a simulação. Além de um 

pacote de arquivos cedidos pelos desenvolvedores dos fantomas usados (seções de choque dos 

fantomas em suas diversas posições, entre outros) foram armazenados os arquivos de entrada 

para exposição (com extensão *.egsinp), a lista de órgãos e suas delimitações para a 

dosimetria (com extensão *.dat) e o arquivo que contém o fantoma no formato compatível 

para a leitura pelo EGSnrc (extensão *.data). 

 

 

3.3 NÚMERO DE EVENTOS NAS SIMULAÇÕES DE BRAQUITERAPIA 

 

Para a realização das simulações propostas pelo trabalho foram realizados 

primeiramente, através de procedimento experimental, testes para a determinação do número 

de eventos a serem simulados. 

Para tanto, foram selecionados, em ambos os fantomas usados, cinco órgãos de 

diversas localidades para avaliação depois de submetidos o tratamento de braquiterapia de 

próstata para que se fosse analisado, a partir de simulações de número de histórias crescente, o 

comportamento estatístico dos dados na simulação. A análise ficou restrita aos coeficientes de 

variância apresentados pelos órgãos nas diversas simulações (ver tópico 4.1). 

O coeficiente de variância (C.V) é uma das maneiras estatísticas de se expressar a 

dispersão dos dados em relação à média. É obtido através da seguinte equação: 

 

uv w��x� � � yz8 � 	 
�� 

onde y é o desvio-padrão dos valores estimados e z8 é a média. Dessa forma, pode-se verificar 

quanto o desvio-padrão influencia na distribuição analisada, ou seja, o grau de dispersão dos 

dados. 

(14) 
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Diante das informações obtidas nessa análise, optou-se em se realizar simulações com 

100 milhões de eventos, uma vez que sob este valor os órgãos a serem analisados neste 

trabalho apresentam coeficientes de variância bem abaixo do idealizado para simulações em 

dosimetria por Snyder, Ford e Warner (1978) que é de 2%. Além disso, o número de eventos 

utilizado neste trabalho está adequado, uma vez que, de acordo com Bielajew (2007), as 

simulações Monte Carlo para dosimetria em radioterapia utilizam, de forma estatisticamente 

válida, um número entre 107 e 108 eventos. 

 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E RADIOLÓGICAS DA FONTE DE I125 

CONSIDERADAS 

 

Com relação aos níveis de energia a serem utilizados nas simulações, optou-se pela 

simplificação do espectro de emissão do I125 para o estudo dosimétrico, considerando a fonte 

braquiterápica como emissor monoenergético de fótons de energia média (EMédia) de 

aproximadamente 28keV, obtido pelo cálculo abaixo demonstrado da energia média das 

emissões de fótons gama e X relevantes ao tratamento (Kα1, Kα2 e Kβ) devido a sua 

abundância no processo de decaimento e suas energias de emissão, desconsiderando-se os 

fatores de atenuação do material de blindagem da fonte. 

 

�Q{��| � �}~" 	
�}~"
�+{��� ���}~# 	

�}~#
�+{��� � ��}� 	

�}�
�+{��� 

 

onde V���� V���� V�� são as energias de cada emissão considerada e R���� R���� R�� seus 

respectivos rendimentos e Ymédio o rendimento médio. A relação entre os rendimentos das 

respectivas emissões e o rendimento médio permite calcular o rendimento relativo de cada 

emissão. O Ymédio utilizado nas simulações foi de 0,55. Os cálculos acima foram realizados a 

partir das informações das emissões mais importantes no tratamento radioterápico presentes 

na Tabela 2. Em seguida, esses dados foram inseridos no programa através do arquivo de 

entrada de extensão *egsinp localizado na pasta iad` criada na raiz 

`gkp`emdg�gndp`eigv� 

(15) 
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Quanto às características geométricas da fonte, foi implementado ao código uma fonte 

braquiterápica de dimensões semelhantes às de fontes comerciais utilizadas nos 

procedimentos de braquiterapia (AMERSHAM HEALTH, 2002a; AMERSHAM HEALTH, 

2002b; AMERSHAM HEALTH, 2003; NATH et al., 1995a). A Figura 36 apresenta um 

esquema com a discriminação das dimensões de uma das fontes utilizadas como modelo para 

as simulações. 

 
 
Figura 36 – Ilustração com a discriminação das dimensões de uma das fontes utilizadas como 
modelo para as utilizadas na simulação. 
 
Fonte: Nath et al (1995a). 

 

Para o efeito de estudo, foi desconsiderado os efeitos de atenuação por parte do 

material selante de titânio. Devido às dimensões dos voxels dos fantomas MASH, as sementes 

braquiterápicas foram consideradas como um conjunto linear de 3 voxels alinhados 

longitudinalmente aos fantomas utilizados nas simulações. Por fim, a simulação considerou 

um conjunto de 85 fontes para o tratamento de um volume prostático de aproximadamente 

41cm3 o que proporcionava uma atividade de implantação de 1.342MBq semelhante ao 

utilizado na prática do tratamento para que seja administrada a dose prescrita de 160Gy na 

próstata em 1 ano. 

 

 

3.5 GEOMETRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FONTES DE I125 

 
Foram utilizados dois métodos de distribuição das fontes nas simulações para efeito 

comparativo. Primeiramente, foram realizadas simulações onde se considerou como região 
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potencialmente emissora todos voxels do órgão-fonte. Isto é, cada ponto da próstata presente 

no fantoma apresentava um potencial de emitir fótons. Em seguida, foram desenvolvidas 

simulações onde foram consideradas distribuições das fontes de acordo com o arranjo das 

sementes de braquiterapia de forma discretizada, segundo planejamentos realmente utilizados, 

levando-se em consideração as dimensões da fonte. 

Para localização dos pontos de inserção da fonte braquiterápica nos fantomas foi 

realizado primeiramente a delimitação da próstata nas duas posições do fantoma MASH. Para 

tanto, foi utilizado o programa FANTOMAS® de Vieira et al. (2005) e sua função de 

obtenção de limites de órgão. A Tabela 7 apresenta as dimensões da próstata nos fantomas 

MASH_sup_Rs e MASH_sta_Rs. 

 

Tabela 7 – Delimitação da próstata para definição dos pontos de inserção das fontes 
braquiterápicas nos fantomas MASH_sup_Rs e MASH_sta_Rs. 

  Coordenadas MASH_sup_Rs Coordenadas MASH_sta_Rs 

Estrutura Analisada xmín xmáx ymín ymáx zmín zmáx xmín xmáx ymín ymáx zmín zmáx 
Próstata 249 280 155 183 734 760 225 256 155 184 736 761

 

A geometria deste trabalho utilizou-se de 85 sementes dispostas nas regiões 

características da próstata. A Figura 37 exemplifica uma das distribuições das sementes no 

interior do fantoma MASH e sua comparação com a distribuição no planejamento. 

 

             
 
Figura 37 – Comparação entre a distribuição de um conjunto de sementes no planejamento 
utilizado como modelo neste trabalho e a distribuição produzida no interior do fantoma 
MASH. 
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Para tanto, houve a necessidade de se adaptar o código do usuário para a simulação 

com a estipulação de valores que indicassem as possíveis coordenadas dos pontos de emissão 

radioativa das sementes dentro da próstata no fantomas MASH. Dessa forma, foram 

declarados os seguintes vetores (VX0, VY0, VZ0) que recebem os valores inteiros para 

caracterizar as coordenadas de implantação nas três dimensões do fantoma. 

 

Além disso, foram declaradas a variável inteira jpdggY e a variável real ���d, 

invocadas dentro do código, direcionadas as simulações para exposições por fontes internas 

da seguinte forma: 

 
�hakYeidgb����d��
�
jpdggY�jkb�������d��v����
�
�hakYeidgb�������
�hakYeidgb����'��
�hakYeidgb�������
�hakYeidgb�������
�
�
�jk���a�������jpdggY���������
�jk���a�������jpdggY�����'���
�jk���a�������jpdggY��'��������
�
k�bgi��jkb��jk���a����
k�bgi��jkb��jk���a����
k�bgi��jkb��jk���a����
�
�

Dessa forma, durante a execução do código, a variável inteira ���d recebe valores 

reais uniformemente distribuídos entre 0 e 1 gerados pela macro �hakYeidgb que são 

utilizados na determinação dos valores �jk����jk����jk� que, convertidos para centímetros, 

são utilizados  na rotina d`efgh do EGSnrc para indicar a localização de partida do fóton 

em cada evento simulado de forma aleatória. Para completar o conjunto de variáveis da fonte, 

foram determinados os cossenos diretores dos três vetores usados na simulação examatente 

para direcioná-los no espaço sob uma referência de eixos. 

As doses absorvidas calculadas a partir de ��FP O FG� consideraram a atividade inicial 

administrada do conjunto de fontes de 1.342MBq. Para o cálculo da atividade acumulada na 
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próstata no período de um ano (Ã(1ano)), foi necessária realizar a integração que resultou em 

aproximadamente 

'���T�� 	 6��: 

���"�|��� �
�� 	 �" #$
%& # 	 �" � ��

���	��#
�" #� � 

 

A dosimetria interna que esse trabalho propôs apresentou-se simplificada perante esse 

modelo, uma vez que as fontes administradas aos pacientes na braquiterapia de próstata são 

fontes seladas não passíveis, portanto, de qualquer potencial de excreção ou migração de seu 

local de implante (que no caso é a próstata). Logo, o tempo de meia-vida efetiva assemelha-

se, para efeito de cálculo, com a mesma ordem da meia-vida física do I125. 

 
  

(16) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados apresentados neste capítulo estão organizados em tópicos e são 

discutidos ao final de cada um. 

 

 

4.1 NÚMERO DE EVENTOS NAS SIMULAÇÕES 

 

Primeiramente, perante a necessidade de se estimar o número necessário de eventos 

que possibilitasse uma confiabilidade estatística aos dados a serem obtidos, foi realizado um 

levantamento através da análise de comportamento dos coeficientes de variância perante 

simulações dos procedimentos de braquiterapia de próstata com diversos números de eventos. 

As Figuras 38 e 39 representam essa análise a partir dos coeficientes de variância de órgãos-

críticos devido suas localizações e sensibilidades às radiações ionizantes nos fantomas 

MASH_sta_Rs e MASH_sup_Rs, respectivamente. 

 

   

Figura 38 – Gráfico para estudo de comportamento estatístico de órgãos críticos na 
braquiterapia de próstata em diversas simulações com o fantoma MASH_sta_Rs. 
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Figura 39 – Gráfico para estudo de comportamento estatístico de órgãos críticos na 
braquiterapia de próstata em diversas simulações com o fantoma MASH_sup_Rs. 

 

Observa que, desde a utilização de 50 milhões de eventos, os coeficientes de variância 

não alteram de forma significativa para a finalidade deste trabalho. Para assegurar ainda mais 

a confiabilidade dos dados, o valor utilizado nas simulações de braquiterapia foi de 100 

milhões de eventos. 

 

 

4.2 INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO DOS FANTOMAS MASH NAS DETERMINAÇÕES 

DOSIMÉTRICAS 

 

 O seguimento do trabalho deu-se através da avaliação dos fatores relativos às doses 

absorvidas por atividade acumulada na próstata perante alterações nas posições do fantoma 

MASH. As Tabelas 8 e 9 apresentam os dados que relacionam as doses absorvidas por 

atividade acumulada dessas estruturas no fantoma MASH em ortostase e em decúbito dorsal 

em duas situações distintas: com as emissões ocorridas em qualquer ponto da próstata 

(distribuição homogênea) ou em regiões específicas relativas às posições das fontes 

braquiterápicas na simulação (distribuição discretizada). Em ambas as simulações, os 

parâmetros de exposição que não continham relação com os fantomas foram cuidadosamente 

mantidos para posterior comparação de informações. 
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As variações utilizadas no estudo neste tópico foram calculadas com base na 

determinação da diferença relativa (Drel) a um valor mais provável. Como após o tratamento o 

paciente tende a permanecer mais tempo em posição ortostática do que em decúbito, optou-se 

pelos valores relacionados a esta posição serem os mais prováveis. Portanto, o cálculo 

utilizado para a determinação da variância do fator ��FP O FG� com relação às posições dos 

fantomas para uma dada estrutura foi o seguinte: 

 

9J����x� � � �K�J> O JK�Q�K p/¡¢�p£¤�¥�K�J> O JK�Q�K p/¦§�p£¤�
�K�J> O JK�Q�K p/¦§�p£¤ 	 "�� 

 

onde ��FP O FG�¨©Gªp«¬�p®¯ e ��FP O FG�¨©Gªp«°±�p®¯ são, respectivamente, os valores de dose 

absorvida por atividade acumulada das estruturas presentes no fantoma MASH em decúbito 

dorsal e em ortostase.  

 

Tabela 8 – Valores relativos à dose absorvida por atividade acumulada no próprio órgão-
fonte e nos órgãos próximos a ele nos fantomas MASH em ortostase e em decúbito dorsal e 
suas respectivas diferenças relativas em simulações de distribuição homogênea. 

 

Órgãos analisados 
K�J> O JK��2²³�T�� 	 �) 

Drel (%) 
MASH_sup_Rs MASH_sta_Rs 

Próstata 1,69E-05 �����	
�� ��
Bexiga 1,27E-06 ��
��	
�� ���
Cólon 8,54E-09 �
��	
�� ���
Testículos 1,38E-07 ����	
�� ���
Intestino Delgado 4,61E-09 �����	
�� ���
Reto 1,13E-06 �����	
� �
�
Uretra 1,35E-07 ����	
�� ����

 

 

  

(17) 
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Tabela 9 – Valores relativos à dose absorvida por atividade acumulada no próprio órgão-
fonte e nos órgãos próximos a ele nos fantomas MASH em ortostase e em decúbito dorsal e 
suas respectivas diferenças relativas em simulações de distribuição discretizada. 

Órgãos analisados 
K�J> O JK��2²³�T�� 	 �) 

Drel (%) 
MASH_sup_Rs MASH_sta_Rs 

Próstata �����	
�� ���
�	
�� �
�
Bexiga ����	
� ��
��	
�� ���
Cólon �����	
�� ��
��	
�� ��
Testículos �����	
� ��
��	
� �
��
Intestino Delgado �����	
�� ��
�	
�� ���
Reto ���
�	
� �����	
� �
Uretra ��
�	
� ���
�	
� ���

 

 Observa-se que cada tipo de exposição simulada apresentou variações relativas às 

alterações anatômicas ocorridas nas mudanças de posição do corpo humano simulado pelos 

fantomas MASH. As alterações mais significativas ao estudo para as simulações, além dos 

testículos, foram as ocorridas na bexiga, no reto e na uretra (estruturas mais próximas do 

órgão em tratamento) que apresentaram variações de cerca de 25% na bexiga entre as duas 

posições simuladas do fantoma. Com relação ao reto, as variações entre os dados foram 

menores (entre 7 e 30%)  e de cerca de 30% até 150% na uretra em exposições de distribuição 

discretizada ou homogênea, respectivamente. 

 Com relação aos resultados obtidos no conjunto de simulações sobre os testículos, 

uma vez que estes apresentaram uma elevada variância entre seus valores (cerca de 85% nas 

simulações em distribuição homogênea e de 103% em simulações de distribuição 

discretizada). A razão desta variação é devida às alterações no posicionamento anatômico dos 

testículos nos fantoma MASH com as variações de posição, uma vez que, devido a ação da 

gravidade, os testículos tendem a se alojar em regiões mais inferiores quando em ortostase. A 

Tabela 10 apresenta a delimitação dos testículos e da próstata nos fantomas MASH em suas 

posições onde pode se evidenciar um aumento da distância entre eles, quando em posição 

ortostática, da próstata. 
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Tabela 10 – Delimitação dos testículos nos fantomas MASH_sup_Rs e MASH_sta_Rs. 
 

 Coordenadas MASH_sup_Rs Coordenadas MASH_sta_Rs

Estrutura Analisada xmín xmáx ymín ymáx zmín zmáx xmín xmáx ymín ymáx zmín zmáx 
Testículos 243 284 96 123 774 813 219 260 79 100 775 818 

Próstata 249 280 155 183 734 760 225 256 155 184 736 761

 

Estes valores por si só traduzem a importância em se considerar o posicionamento dos 

fantomas nas simulações de dosimetria numérica nos estudos de exposição interna, uma vez 

que a disposição das estruturas anatômicas varia com a posição anatômica repercutindo na 

distribuição da dose entre diferentes órgãos e entre regiões de um mesmo órgão. 

 

 

4.3 INFLUÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DAS FONTES NAS SIMULAÇÕES 

DOSIMÉTRICAS 

 
No prosseguimento do trabalho, foi avaliado o comportamento do fator ��FP O FG� de 

uma dada estrutura anatômica com a alteração dos modos de distribuição dos pontos de 

emissão nas simulações. 

As Tabelas 12 e 13 relacionam os valores das doses absorvidas por atividade 

acumulada em estruturas próximas à próstata e na própria próstata obtidas por simulações 

com distribuições homogêneas e discretizadas das fontes no fantoma MASH em suas duas 

posições distintas e as respectivas variações desses valores. 

As variações utilizadas no estudo neste tópico também foram calculadas baseadas no 

desvio absoluto relativo. Portanto, os cálculos utilizados para a determinação das variações 

dos fatores ��FP O FG� foram os seguintes: 

 

9J����x� � � �K�J> O JK���¤�v��+v�¥�K�J> O JK���¤�v����¤,Jv�
�K�J> O JK���¤�v����¤,Jv 	 "�� 

 

(18) 
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onde ��FP O FG�_S¯´vµ¶·v e ��FP O FG�_S¯´v��_S¯¸Wv são, respectivamente, os valores de dose 

absorvida por atividade acumulada de estruturas presentes no fantoma MASH em uma dada 

posição para simulações com distribuição homogênea e discretizada. 
 

 A partir das Tabelas 11 e 12, observa-se que ocorrem alterações significativas nos 

fatores ��FP O FG� observados nos fantomas MASH em suas respectivas posições com as 

alterações nos tipos de distribuição das fontes nas simulações. De acordo com dados, as 

variações em alguns órgãos são maiores nas simulações realizadas no fantoma MASH em 

decúbito (como, por exemplo, a própria próstata e a uretra). 

 Destacam-se também as variações observadas principalmente no reto em ambas as 

situações que se situaram entre cerca de 150% com o MASH em decúbito dorsal e cerca de 

80% com o MASH em ortostase. Este dado demonstra a importância na discretização dos 

padrões de emissão nas simulações realizadas, independentemente das posições do fantoma. 

 
Tabela 11 – Valores relativos à dose absorvida por atividade acumulada no próprio órgão-
fonte e nos órgãos próximos a ele no fantoma MASH em decúbito dorsal e suas respectivas 
variações nas simulações de distribuição homogênea e discretizada. 

Órgãos analisados 

K�J> O JK��2²³�T�� 	 �) 

Drel (%) Distribuição 

Homogênea 

Distribuição 

Discretizada 

Próstata 1,69E-05 1,65E-05 3 
Bexiga 1,27E-06 7,99E-07 59 
Cólon 8,54E-09 4,92E-09 74 
Testículos 1,38E-07 2,14E-07 35 
Intestino Delgado 4,61E-09 3,45E-09 34 
Reto 1,13E-06 4,50E-07 151 
Uretra 1,35E-07 2,07E-07 35 
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Tabela 12 – Valores relativos à dose absorvida por atividade acumulada no próprio órgão-
fonte e nos órgãos próximos a ele no fantoma MASH em ortostase e suas respectivas 
variações nas simulações de distribuição homogênea e discretizada. 

Órgãos analisados 

 K�J> O JK��2²³�T�� 	 �) 

Drel (%) Distribuição 

Homogênea 

Distribuição 

Discretizada 

Próstata 1,34E-05 1,50E-05 11 
Bexiga 1,01E-06 1,05E-06 4 
Cólon 7,02E-09 5,05E-09 39 
Testículos 7,46E-08 1,06E-07 29 
Intestino Delgado 6,66E-09 6,07E-09 10 
Reto 8,68E-07 4,85E-07 79 
Uretra 5,37E-08 1,60E-07 66 

 

4.4 VALORES DE DOSE ABSORVIDA NAS ESTRUTURAS AVALIADAS E 

INTERCOMPARAÇÕES 

 
 Após as observações das interferências nos dados das posições dos fantomas MASH e 

dos padrões de emissão utilizados nas simulações, foram realizados os cálculos relativos às 

doses absorvidas em quatro situações nos fantomas nas duas posições: (1) após um ano do 

procedimento de implante das sementes de I125; (2) após um ano do procedimento de implante 

com ponderação da dose pelo intervalo de tempo em cada posição. 

A Tabela 13 apresenta os valores obtidos de dose absorvida em simulações com 

distribuições homogêneas e discretizadas das fontes nos fantomas MASH em ortostase e em 

decúbito dorsal por simulações com os dois tipos de distribuições usadas no estudo em um 

período de um ano. Este cálculo da dose absorvida fez uso das equações 10 e 16 apresentadas 

neste trabalho. 
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Tabela 13 – Valores relativos à dose absorvida dos órgãos avaliados nos fantomas MASH em 
ortostase e em decúbito dorsal nas simulações de distribuição homogênea e discretizada em 
um período de um ano. 

Órgãos analisados 

Dose Absorvida (Gy) 

MASH_sup_Rs MASH_sta_Rs 

Distribuição 

Homogênea 

Distribuição 

Discretizada 

Distribuição 

Homogênea 

Distribuição 

Discretizada 

Próstata 166 161 131 147 
Bexiga 12,4 7,83 9,91 10,3 
Cólon 0,08 0,05 0,07 0,05 
Testículos 1,4 2,1 0,73 1,04 
Intestino Delgado 0,045 0,034 0,065 0,06 
Reto 11 4,41 8,51 4,75 
Uretra 1,32 2,03 0,53 1,57 

 
A partir desses dados, foi realizado o cálculo da dose absorvida nestas mesmas 

estruturas e período, ponderando-se os valores obtidos acima pelos intervalos de tempo médio 

estimados para as duas posições avaliadas no fantoma MASH com relação a um paciente 

normal com distribuição homogênea e discretizada (Tabela 14). Para tanto, para o cálculo da 

dose ponderada (¹º¶»_¼W½_½) considerou-se que o paciente apresenta um terço desse período 

em decúbito e o restante do tempo em ortostase, como apresentado na equação abaixo: 

 

9¾����J|�| � ¿# 	 9Q�K p¤�|p£¤À ��¿" 	 9Q�K p¤ÁÂp£¤À
�  

 
onde ¹¨©Gªp¯´½p®¯ e ¹¨©Gªp¯ÃÄp®¯ são, respectivamente, os valores de dose absorvidas obtidos 

nos fantomas MASH em ortostase e em decúbito dorsal. Esta ponderação mostra-se 

justificada, uma vez que o paciente após o procedimento posiciona-se de forma variada neste 

intervalo de tempo. 

  

(19) 
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Tabela 14 – Dose Absorvida das estruturas avaliadas nos fantomas MASH ponderada pelos 
períodos de tempo estimados em cada posição em simulações de distribuição homogênea e 
discretizada no intervalo de tempo de um ano. 

 Dose Absorvida (Gy) 

Órgãos analisados Distribuição Homogênea Distribuição Discretizada 

Próstata 142,56 152,05 
Bexiga 10,75 9,47 
Cólon 0,07 0,05 
Testículos 0,94 1,39 
Intestino Delgado 0,06 0,05 
Reto 9,35 4,64 
Uretra 0,79 1,72 

 
 

 Pode-se concluir, portanto, que ocorrem alterações significativas nas doses absorvidas 

em determinadas estruturas ao se considerar a variação das posições ao longo do tempo de 

exposição, uma vez que, como já apresentado neste trabalho, as doses absorvidas nos órgãos-

alvo devido à atividade acumulada nos órgãos-fonte são variáveis. Logo, estes fatores devem 

ser considerados nas simulações para uma análise precisa dos dados dosimétricos. 

Por fim, foram realizadas comparações entre os valores de dose absorvida ponderados 

pela posição com os valores de dose absorvida obtidos de simulações onde o fantoma MASH 

apresenta-se somente em decúbito dorsal. A Tabela 15 apresenta os dados para comparações, 

obtidos em simulações de distribuição homogênea e discretizada, seguidos de seus respectivos 

valores de variância. A variação entre esses dados foi calculada de maneira análoga aos dados 

anteriores considerando-se os valores ponderados sendo os mais prováveis.  
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Tabela 15 – Comparação entre as doses absorvidas das estruturas analisadas no fantoma 
MASH de posição ponderada e em decúbito dorsal em simulações de distribuição homogênea 
e discretizada com tempos de exposição interna de um ano. 

Órgãos analisados 

Dose Absorvida (Gy) 

Distribuição Homogênea Distribuição Discretizada 

Ponderada Decúbito 
Dorsal 

Drel(%) Ponderada Decúbito 
Dorsal 

Drel(%) 

Próstata 142,56 166,00 16 152,05 161,50 6 
Bexiga 10,75 12,40 15 9,47 7,83 17 
Cólon 0,07 0,08 20 0,05 0,05 4 
Testículos 0,94 1,36 45 1,39 2,10 51 
Intestino Delgado 0,06 0,05 25 0,05 0,03 32 
Reto 9,35 11,00 18 4,64 4,41 5 
Uretra 0,79 1,32 67 1,72 2,03 18 

 

 

A partir destes resultados podem-se observar variações significativas entre os valores 

de dose absorvida ponderados e os obtidos em decúbito dorsal. Isto demonstra a importância 

em se considerar as alterações das posições na avaliação dosimétrica em exposições internas. 

A escolha dos valores de dose absorvida em decúbito foi realizada devido à maioria dos 

estudos de dosimetria numérica utilizar em suas simulações modelos antropomórficos 

computacionais baseados em imagens tomográficas em que o indivíduo simulado 

obrigatoriamente estará em decúbito para a obtenção dos dados. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

A partir dos métodos utilizados nas simulações os dados obtidos através delas, 

conclui-se que as simulações e planejamentos radioterápicos – realizados, em geral, com os 

pacientes em decúbito dorsal – podem apresentar discrepâncias significativas com as 

situações reais ao se estimar valores de dose absorvida somente nesta posição nas simulações, 

sem considerar as alterações nas distribuições de dose devido a alterações de posição do 

paciente. Esta variação foi observada no próprio órgão em tratamento entre 10 e 27%, 

respectivamente nas simulações com a distribuição das fontes braquiterápicas de forma 

discretizada e homogênea. É importante destacar que as variações entre os dados de dose 

absorvida estenderam-se às demais estruturas analisadas, inclusive na uretra e no reto, que são 

órgãos-críticos para o tratamento. 

Observou-se também que a distribuição das sementes braquiterápicas nas simulações 

apresentava influência nos dados obtidos. Dentre as variações obtidas, destacam-se as 

referentes à própria próstata (de 3 a 11% nas simulações com o fantoma em decúbito dorsal e 

em ortostase, respectivamente), ao reto (de 79 a 151% nas simulações com o fantoma em 

ortostase e em decúbito dorsal, respectivamente) e à uretra (de 35 a 66% nas simulações com 

o fantoma em decúbito dorsal e em ortostase, respectivamente). 

Por fim, considerando-se a variação do posicionamento do paciente após a 

implantação das sementes braquiterápicas, foi realizada uma ponderação entre os valores de 

dose absorvida obtidos por simulações com o fantoma em ortostase e em decúbito dorsal e, 

em seguida, uma comparação entre esses valores ponderados com os obtidos somente em 

decúbito dorsal, uma vez que nesta posição em são obtidas as imagens de TC e RM usadas na 

construção dos fantomas de voxels utilizados na maioria das simulações dosimétricas. Foram 

percebidas entre os valores variações em diversas escalas, onde destacam-se as verificadas no 

reto, próstata, bexiga e uretra nas simulações com a distribuição das fontes disctretizada 

(respectivamente, 5%, 6%, 17% e 18%). 
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A elucidação destas variações obtidas no estudo mostra-se relevante, uma vez que 

estas podem gerar comprometimentos que se estendem, desde o insucesso do tratamento de 

cura ou do controle tumoral, até complicações na saúde do paciente induzidas pela exposição 

às radiações ionizantes. 

Outra conclusão importante do trabalho é a verificação factual da influência de 

parâmetros como posicionamento do fantoma e sua ponderação em determinado tempo e a 

distribuição das fontes internas sobre os valores obtidos nas simulações dosimétricas. Tendo 

em vista que a maioria das simulações é realizada sem a observância destes parâmetros, os 

dados obtidos por esses meios estão sujeitos a maiores incertezas. 

Pretende-se a partir deste trabalho gerar aperfeiçoamentos no modelo computacional 

utilizado, considerando outros radionuclídeos utilizados em tratamentos radioterápicos, outras 

dimensões e formatos de fontes braquiterápicas e os efeitos atenuantes proporcionados pelos 

materiais que selam os radionuclídeos. Uma vez que o modelo mostra-se reprodutível a outras 

situações de simulações de radioterapia, tem-se a perspectiva da utilização do mesmo em 

simulações de diversos tipos de taxa de dose e de local de tratamento. 
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