
Universidade Federal Fluminense

Instituto de F́ısica

Graduação em F́ısica (Bacharelado)

Moana Astigarreta Leal
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Niterói-RJ

2018



Ficha catalográfica automática - SDC/BIF    

Bibliotecária responsável: Danieli Brabo de Moraes - CRB7/5805

L433i Leal, Moana Astigarreta
  INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA INTERAÇÃO DE PARTÍCULAS CARREGADAS
COM A MATÉRIA E SUAS APLICAÇÕES NA RADIOTERAPIA / Moana
Astigarreta Leal ; Lucas Mauricio Sigaud, orientador.
Niterói, 2018.
  54 p. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física)-
Universidade Federal Fluminense, Instituto de Física,
Niterói, 2018.

  1. Radiação; efeito fisiológico . 2. Hádron. 3.
Radiação. 4. Produção intelectual. I. Título II.
Sigaud,Lucas Mauricio, orientador. III. Universidade Federal
Fluminense. Instituto de Física. Departamento de Física.

                                      CDD -





v
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4.1 Definições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Resumo

Este trabalho descreve os processos f́ısicos básicos da interação de part́ıculas car-

regadas com a matéria: o espalhamento coulombiano, no qual as part́ıculas incidentes

colidem elasticamente por interação coulombiana com os átomos do alvo, causando o seu

alargamento; o processo de frenagem das part́ıculas dentro do material alvo (Stopping

Power), devido a colisões inelásticas com o mesmo; e a fragmentação nuclear, onde novas

part́ıculas são produzidas a partir das part́ıculas incidentes. Também analisa as grande-

zas biof́ısicas (grandezas que quantificam os efeitos da radiação no corpo humano) mais

importantes e compara as caracteŕısticas f́ısicas de cada tipo de radiação utilizada na ra-

dioterapia, evidenciando a eficácia de cada uma delas no tratamento de tumores.

Palavras-chave: Radiação, Part́ıculas Carregadas, Radioterapia, Hadronterapia,

Íons de Carbono.
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Abstract

This work describes the basic physical processes of the interaction of charged par-

ticles with matter: the coulombian spreading, where the incident particles colide with the

target atoms through coulombian interaction that spreads the beam; the slowing down of

the particles passing through the target (Stopping Power) due to inelastic colisions with

the target; and the nuclear fragmentation, where new particles are created by the incident

particles. Also, it analyzes the most important biophysical quantities (parameters that

quantifies the radiation effects in human body) and compares the physical characteristics

of the radiation used in radiotherapy indicating the efficacy of each one of them in tumor

treatment.

Keywords: Radiation, Charged Particles, Radiotherapy, Hadrontherapy, Carbon

Ions.



Caṕıtulo 1

Introdução

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), 8.2 milhões de pessoas morrem

no mundo por ano devido ao câncer [1]. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde)

mostram que o número de pessoas que morrem de câncer é duas vezes e meia maior que

o número de pessoas que morrem de complicações relacionadas à HIV/AIDS, malária e

tuberculose combinadas [2]. Pesquisas da GLOBOCAN (projeto internacional que estima

a incidência, mortalidade e o tipo de câncer que mais afeta a população mundial) indicam

que 14.1 milhões de novos casos de câncer surgem no mundo a cada ano [3].

O câncer é uma doença de alt́ıssimo grau de incidência e mortalidade e, assim, um

problema de saúde pública mundial e existem apenas três formas de combatê-lo: Resseção

cirúrgica (remoção do tumor através de cirurgia), quimioterapia e radioterapia. As duas

últimas são frequentemente usadas como uma alternativa à resseção cirúrgica, uma vez

que ela é extremamente invasiva e, muitas vezes, há a impossibilidade de remoção do

tumor. Assim, a quimio e a radioterapia são usadas como medidas paleativas (diminuição

da dor provocada pelo câncer).

Neste trabalho serão abordados os aspectos f́ısicos e biológicos da interação da

radiação (ou part́ıculas carregadas, como serão discutidas mais adiante) utilizada na téc-

nica de radioterapia, primeiramente ilustrando como o câncer inicia e o como deve ser

um tratamento bem sucedido. Mais adiante, uma contextualização histórica da criação

e desenvolvimento dessa técnica será apresentada, seguida da análise do comportamento

da radiação quando penetra o corpo humano e das grandezas biof́ısicas, que quantificam

seus efeitos no corpo. Na parte final do trabalho será feita uma comparação dos diferentes

tipos de radiação (eletromagnética e part́ıculas carregadas), indicando o grau de eficácia

1
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de cada uma, e serão apresentadas as perspectivas no âmbito mundial relacionadas ao

desenvolvimento do tratamento de tumores.



Caṕıtulo 2

Aspectos Biológicos

O ciclo de divisão celular é marcado por Checkpoints (pontos de checagem), onde o

ciclo é pausado e ocorre a verificação da integridade da célula (Figura 2.1). Se nenhum tipo

de falha for detectada, ela continua o seu ciclo, produzindo novas células. Caso aconteça a

detecção de alguma falha (base ligada incorretamente, célula com tamanho anormal, falta

de nutrientes), a célula entra em um estado de espera, onde ela tenta corrigir esses erros.

Se o reparo for bem sucedido, ela retorna ao seu ciclo, completando-o. Caso contrário, a

célula inicia o processo de apoptose (também conhecido como suićıdio celular), onde ela

se condensa e quebra-se em pedaços (Figura 2.2), prevenindo a transferência de tais falhas

para as novas células que seriam produzidas a partir dela.

Figura 2.1: Ciclo de reprodução celular
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Figura 2.2: Apoptose

Porém, eventualmente algumas falhas (mutações) podem passar despercebidas pe-

los Checkpoints e a célula se reproduz mesmo assim. As células produzidas, mutantes,

apresentam um sistema de checagem defeituoso, o que aumenta a probabilidade de uma

falha celular passar despercebida pelo sistema e produzir novas células com ainda mais

mutações que, por sua vez, se reproduzem sem controle. Essa reprodução descontrolada,

caso não seja interrompida nos ciclos seguintes, pode levar ao aparecimento de um tumor

(Figura 2.3), que é, literalmente, um amontoado de células mutantes (Figura 2.4)

Figura 2.3: Reprodução celular descontrolada
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Figura 2.4: Tumor

Células normais apresentam uma redundância no seu processo de reparo, ou seja,

uma falha detectada pode ser corrigida por mais de uma forma. Já as células cancerosas,

devido a sua alta taxa de mutação, não recebe os devidos comandos necessários para um

reparo bem sucedido e, assim, não apresentam tal redundância. Logo, demoram mais

tempo para se reparar completamente, além da possibilidade de surgir outras mutações,

como acontece eventualmente em qualquer célula.

Devido a esse fato, a radioterapia é administrada em sessões espaçadas de alguns

dias. Quando a radiação é transferida ao paciente, tanto células cancerosas como normais

são atingidas. Entretanto, na próxima vez que a radiação for aplicada (na próxima sessão),

as células normais já vão estar totalmente recuperadas, enquanto as células do câncer, não,

sendo, assim, destrúıdas. Esse processo se repete até todo o tumor ser destrúıdo (Figura

2.5).

Figura 2.5: Tratamento de câncer bem sucedido (Retirada de [4])
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O DNA controla todas as funcionalidades da célula, logo, é o alvo no combate ao

câncer. Os danos causados à ele podem ser diretos, quando o DNA é diretamente atingido

pela radiação ou pelo elétron produzido da ionização da água da célula, ou indiretos,

quando a radiação ioniza as moléculas de água e os radicais livres produzidos interagem

com o DNA (Figura 2.6a) Tais danos podem causar Single Strand Break (quebra de uma

única fita), ou SSB, ou Double Strand Break (quebra de ambas as fitas), ou DSB (Figura

2.6b). Esse último representa o tipo de dano mais letal, uma vez que não é posśıvel a

replicação de nenhuma das fitas.

Figura 2.6: a) Danos direto e indireto ao DNA b) Quebra das fitas do DNA

Porém, a radiação aumenta a taxa de resposta aos danos celulares, uma vez que as

células, mesmo as mutantes, sempre lutam contra a instabilidade genética (sempre com-

batem os fatores que ameaçam o seu mal funcionamento), o que leva a um aumento de sua

resistência à radiação. Então, a inibição das protéınas responsáveis pelo reparo celular

diminuiria tal resistência. Esse é o papel da quimioterapia, que juntamente com a radio-

terapia, aumenta a probabilidade de danos irreparáveis ao DNA das células, aumentando

a eficiência do tratamento.

Outro fator que afeta a resistência das células é sua taxa de oxigenação. Quanto

mais oxigênio presente na célula, maior a sua probabilidade de ser destrúıda devido ao

estresse oxidativo (maior quantidade de radicais livres de O2 em relação à quantidade de

agentes anti-oxidantes), que pode ocorrer também naturalmente.
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O bom funcionamento celular é governado por uma ordem em que as moléculas

estão submetidas para reagirem umas com as outras. Por ser uma molécula altamente

reagente, o oxigênio passa a frente das moléculas que estão na “fila” de reação causando,

assim, o mal funcionamento das células que, por sua vez, pode levar a célula à morte. A

Figura 2.7 mostra a relação entre a resistência da célula e sua concentração de O2.

Figura 2.7: Radiosensibilidade em função da concentração de oxigênio (Adaptada de [5])

Células cancerosas são, geralmente, menos oxigenadas que as células normais. Para

suprir sua falta de nutrientes, elas induzem a formação de novos vasos sangúıneos a partir

dos vasos já existentes no corpo humano. Esse processo é chamado de angiogênese (Figura

2.8) e contibui para a metástase, processo em que as células cancerosas se desprendem do

tumor e penetram nos vasos sangúıneos, se espalhando pelo resto do corpo. Caso ocorra

a metástase, as chances do paciente estar 100% curado do câncer são quase zero.

Figura 2.8: Angiogênese



Caṕıtulo 3

Da Descoberta dos Raios-X à

Hadronterapia

Em 1895, enquanto estudava as propriedades f́ısicas dos raios catódicos em um

tubo de Crookes 1, Wilhelm Conrad Röntgen observa, pela primeira vez, a existência dos

raios–X. Menos de dois meses depois de sua descoberta, ele publica seus estudos sobre esse

novo tipo de raio e os apresenta, no dia 28 de dezembro desse mesmo ano, à comunidade

cient́ıfica de Würzburg. Nesse dia, uma nova área da medicina surgia: a radiologia [6].

A descoberta de Röntgen tomou proporções imensuráveis e em pouco tempo ci-

entistas do mundo todo estavam reproduzindo seu experimento. Apenas três meses após

sua divulgação, em março de 1896, foi realizada a primeira aplicação prática dos raios–X

no diagnóstico de fraturas ósseas e seu responsável foi o doutor Edwin Frost, professor da

Universidade de Dartmouth. Nunca houve, até então, um intervalo de tempo tão curto

entre uma descoberta e sua primeira aplicação. Nos meses seguintes, relatos de lesões

cutâneas e de mortes por câncer de inúmeros médicos e técnicos, após longos peŕıodos

de exposição à radiação, começaram a surgir. Nesse momento, os raios–X mostram seu

grande poder nocivo às células do corpo, que levou mais tarde os cientistas a pensarem

na possibilidade do uso dos raios no tratamento de doenças.

1Tubo de Crookes: recipiente contendo um gás à baixa pressão onde dois eletrodos são inseridos.

Elétrons são arrancados do catodo e, devido a uma diferença de potencial, são acelerados em direção ao

anodo, no qual colidem. Essa colisão provoca a emissão de raios-X (aparato análogo ao da Figura 3.1a)
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Os raios-X foram inicialmente utilizados no tratamento de doenças cutâneas benig-

nas, como a lúpus. Seus pioneiros foram Eduard Schiff e Leopold Freund, na Alemanha

em 1898, e os resultados apresentados sobre esse tipo de tratamento foram espetaculares:

dentro de algumas semanas as cicatrizes que os pacientes carregavam há anos foram consi-

deravelmente atenuadas. A partir dáı, os raios-X passaram a ser usados em praticamente

todos os tratamentos dermatológicos [7].

Comprovada a eficácia da terapia, os cientistas começaram a explorar partes mais

internas do corpo. Émil Grubbé foi, provavelmente, o primeiro médico a usar os raios-X

como forma de tratamento de cânceres mais internos, em 1896. Sua paciente foi Rosie

Lee, uma mulher de 55 anos com câncer de mama avançado. Porém, seus resultados foram

inconclusivos devido à morte de Rosie alguns dias após o ińıcio de seu tratamento.

Um dos casos mais famosos do sucesso de tratamento de tumores mais internos, e

também um dos primeiros, foi um sarcoma (câncer originado de tecidos ósseos ou mus-

culares) abdominal totalmente removido depois de um ano e meio de tratamento pelo

médico americano Clarence Skinner, em 1902. Porém, devido à baixa energia dos raios–X

produzidos na época e, consequentemente, seu baixo grau de penetração, o tratamento

de tumores dese tipo causava muitas anomalias em tecidos saudáveis na trajetória do

feixe e os pacientes tinham de ser submetidos a outros tratamentos devido a esses danos

secundários.

No meio de toda a comoção da comunidade cient́ıfica pelos raios recém descobertos,

Antoine Henri Becquerel estudava a possibilidade de emissão de raios-X por materiais

fluorescentes e fosforescentes, quando percebeu o fenômeno da radioatividade de sais de

urânio. Na sequência, Marie Curie e seu marido Pierre Curie, seguindo o trabalho de

Becquerel, descobrem os elementos Rádio e Polônio.

A consciência de que elementos radioativos poderiam ser usados no tratamento de

doenças veio, provavelmente, depois de Becquerel carregar um tubo de rádio no bolso

por duas semanas e relatar queimaduras na pele, efeito semelhante ao dos raios–X. Em

1904, o Rádio já era utilizado como uma forma de tratamento de câncer, depositados

em tubos e injetados diretamente no tumor, método conhecido hoje como braquiterapia

intersticial [7].
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Inicialmente, os tratamentos eram realizados submetendo o paciente a uma única e

longa exposição à radiação e, consequentemente, grande parte dos tecidos saudáveis eram

prejudicados. Em 1911, uma revolução na radioterapia começava na França, quando o

médico e biólogo Claudius Regaud mostrou que um carneiro poderia ser esterilizado sem

queimaduras extensas em seu tecido superficial quando a radiação era aplicada em ses-

sões espaçadas de alguns dias. Surge, assim, o prinćıpio da radioterapia fracionada. Seu

trabalho influenciou o desenvolvimento de técnicas de radioterapia baseada em Rádio, in-

cluindo modelos de dispositivos intracavitários, muito semelhantes aos usados atualmente

na braquiterapia.

Em 1920, Henri Coutard, colega de Regaud no Instituto Curie, implementa o

prinćıpio de fracionamento na radioterapia com raios–X, conseguindo, com êxito, curar

pacientes com tumores malignos na cabeça. A radioterapia de raios–X passa, então, a

atrair a atenção da comunidade cient́ıfica.

Apesar do fracionamento da radiação ter sido um grande avanço, ainda não era

compreendido a extensão dos danos causados aos tecidos saudáveis do corpo. Na tentativa

de preservar tais tecidos, novas técnicas de terapia foram desenvolvidas como:

• Hiperfracionamento (ou Superfracionamento): a radiação total é dividida em

doses pequenas e as doses são aplicadas mais de uma vez ao dia ao longo do mesmo

peŕıodo de tempo que o tratamento convencional.

• Hipofracionamento: a dose total é dividida em doses grandes e aplicadas uma

vez ao dia ou menos frenquentemente em um peŕıodo menor que o tratamento con-

vencional.

• Radiocirurgia estereotáxica: geralmente usada para tratar lesões intracranianas,

onde a dose aplicada é grande e administrada uma única vez.

Enquanto o último se mostrou uma alternativa efetiva e segura à resseção cirúrgica

(cirurgia para remoção do tumor), o hiper e hipofracionamento, apesar de mostrarem uma

melhora na taxa de controle do tumor, apresentaram piores efeitos dermatológicos [8]. A

partir desse momento, se fazia necessária a produção de uma radiação mais energética.
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Muitos tubos de raio-X foram desenvolvidos na tentativa de potencializar a radia-

ção produzida. Um dos nomes mais famosos desse processo foi William D. Coolidge, que,

em 1913, desenvolveu um tubo onde os elétrons sofrem um processo chamado de emissão

termiônica (Figura 3.1a), cujo prinćıpio de funcionamento ainda é muito utilizado atual-

mente [9]. Uma corrente passa pelo catodo de tungstênio e, quando a temperatura é alta

o suficiente, os elétrons se desprendem do metal, sendo acelerados por uma diferença de

potencial até o anodo. Quanto maior a temperatura do metal, maior a energia cinética

dos elétrons produzidos e, consequentemente, mais energéticos são os raios-X produzidos

devido às suas colisões com o anodo, também de tungstênio.

Apesar do aparato poder produzir radiação mais energética que os tubos conven-

cionais ( 200 keV), isto ainda não era suficiente. Para superar essa limitação, em 1926,

Coolidge conectou diversos tubos em série, formando uma “cascata” de tubos, onde os

elétrons eram acelerados a ponto de poderem produzir raios-X de até 700 KeV [10].

Mais tarde, em 1929, o f́ısico americano Ernest Lawrence, folheando uma revista

de engenharia alemã, se depara com um artigo que apresentava o diagrama de um aparato

destinado a acelerar ı́ons positivos, escrito pelo engenheiro norueguês Rolf Winderöe. O

aparelho era basicamente um longo tubo a vácuo envolvendo inúmeros eletrodos (análogo

ao tubo “cascata” de Coolidge) submetidos a uma diferença de potencial oscilante (Figura

3.1b).

Lawrence remodelou o aparelho de Winderöe e o construiu na forma de uma câmara

circular a vácuo posicionada entre os pólos de um ı́ma. Dentro da câmara, posicionou dois

eletrodos em formato da letra D maiúscula, espaçados por um pequeno espaço onde era

aplicada uma diferença de potencial. A part́ıcula descrevia movimentos circulares dentro

dos eletrodos devido ao campo magnético e, alternando a voltagem entre eles, eram acele-

radas até serem defletidas pra fora do acelerador em direção a um alvo (Figura 3.2) Esse

aparato ficou conhecido como ćıclotron e levou à criação de outros tipos de aceleradores

como o betatron (acelerador de elétrons) e o śıncroton.
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Figura 3.1: a) Tubo de Coolidge. b) Coolidge e o tubo “cascata” (Retirada de [5])

Figura 3.2: Ćıclotron (Fonte: Domı́nio público)

A possibilidade de acelerar part́ıculas carregadas levou Robert R. Wilson, f́ısico

americano, a propor, em 1946, o uso de tais part́ıculas como forma de terapia de combate

ao câncer. Henri S. Kaplan, um nome importante nessa nova fase da radioterapia, de-

senvolveu técnicas de construção de um acelerador menor e mais versátil, além de novas

exigências que eles deveriam seguir [11].
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Foi um dos primeiros a usar um feixe de elétrons em pacientes, obtendo resulta-

dos incŕıveis: seu primeiro paciente, Gordon Isaacs, apresentando retinoblastoma (tumor

originado na retina), teve seu olho direito removido, devido ao espalhamento do tumor,

e o olho esquerdo tratado, em 1957, com tal feixe no controle de uma massa localizada

no mesmo. Gordon foi a primeira pessoa curada de retinoblastoma com a técnica de

radioterapia [12].

Alguns anos mais tarde, em 1965, experimentos com feixes de nêutrons foram

reiniciados no Lawrence Berkeley National Laboratory, após a Segunda Guerra Mundial

interromper os estudos iniciais realizados por Robert Stone em 1932, apenas seis anos

após a descoberta do nêutron. Pacientes começaram a ser tratados com esse tipo de feixe

por volta dos anos 1970.

Apesar destes novos tipos de feixes terem se mostrado um avanço, eles apresentam

muitos efeitos colaterais, similarmente aos feixes de fótons, no que diz respeito ao trata-

mento de cânceres mais profundos. É necessário um aumento grande de suas energias a

fim de aumentar a profundidade de penetração, o que causa extensivos danos aos tecidos

saudáveis localizados na trajetória da radiação. Então, é necessário o desenvolvimento

de outros tipos de feixe a fim de minimizar tais efeitos colaterias. Dáı surgem o feixe de

prótons, especificamente proposto por Wilson em seu trabalho em 1946, e os feixes de

ı́ons. O tratamento baseado nesses tipos de feixes é chamado de Hadronterapia.

Estudos com ı́ons pesados foram exaustivamente realizados, principalmente no La-

wrece Berkeley National Laboratory (Laboratório Nacional Lawrence Berkeley), ou LBNL,

na Califórnia, entre 1977 e 1992, onde foram testados majoritariamente feixes de ı́ons de

Neônio, Carbono e Argônio. Os cientistas indicaram os ı́ons de Neônio e Carbono como

as part́ıculas mais promissoras no tratamento de câncer, devido à grande diferença de

impacto no tumor e na eficácia de seus efeitos sobre as células. Esses estudos só fo-

ram posśıveis depois da criação do BEVALAC, acelerador de part́ıculas até velocidades

próximas à da luz [13], nos anos 1970.
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Em 1993, o BEVALAC é fechado e os Estados Unidos perdem seu único centro

de pesquisas em Hadronterapia com ı́ons pesados. Porém, no Japão, foi inaugurado o

Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba (Acelerador Médico de Íons Pesados em Chiba),

ou HIMAC, no National Institute of Radiological Sciences (Instituto Nacional de Ciências

Radiológicas), ou NIRS, onde foram lançados os primeiros testes cĺınicos com ı́ons de

Carbono. Alguns anos depois, em novembro de 2009, o Heidelberg Ion Therapy Center

(Centro de Terapia com Íons Pesados), ou HIT, começa suas operações, se tornando o

primeiro centro desse tipo de terapia na Europa e, hoje, um dos maiores do mundo.

Mais de 50% dos pacientes diagnosticados com câncer são submetidos ao trata-

mento com radiação e, até hoje, mais de 120 mil pacientes no mundo todo foram tratados

pelo método da hadronterapia, sendo 20 mil utilizando ı́ons de carbono [14] e esses nú-

meros vem aumentando.



Caṕıtulo 4

Aspectos F́ısicos do Feixe de Íons

O grande desafio da radioterapia é transmitir toda a energia da radiação pene-

trante direta e totalmente ao volume definido pelo tumor enquanto os tecidos saudáveis

circundantes são poupados de qualquer resqúıcio de radiação. Na prática isso não acon-

tece, devido, primeiramente, a interação do feixe no ponto de entrada do corpo humano

e, consequentemente, a deposição de sua energia ali e também ao perfil de deposição de

sua energia longo de sua trajetória dentro do corpo.

Para o desenvolvimento de técnicas de terapia mais eficazes e seguras, inclusive

a construção de equipamentos que produzam e projetam os feixes, limitando, o máximo

posśıvel, ao volume do tumor a energia máxima depositada nos tecidos, é necessária a

compreensão dos fenômenos que ocorrem a partir da interação das part́ıculas incidentes

(projéteis) com a matéria.

Antes de explicar os fenômenos de interação das part́ıculas com o alvo, é importante

ilustrar como são feitos os estudos de tais fenômenos e algumas definições que serão

necessárias para a compreensão dos assuntos seguintes desse trabalho.

A água é o maior constituinte do corpo humano. Logo, os experimentos são re-

alizados incidindo o feixe de part́ıculas escolhido em um recipiente com água e, a uma

determinada distância do mesmo e com movimento livre no plano perpendicular à direção

da trajetória do feixe, um detector é posicionado para identificar os fragmentos produzidos

da interação do feixe com a água e os ângulos nos quais eles são defletidos da trajetória

do feixe inicial (Figura 4.1).
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Figura 4.1: Ilustração simples do experimento utilizado no estudo da interação das part́ı-

culas com a matéria

4.1 Definições

I Seção de choque: O número de part́ıculas do feixe que irão interagir com o alvo

(N), ou número de eventos, é proporcional ao número total de ı́ons do feixe (I) e

ao número de centro espalhadores por unidade de área (n) do alvo. A constante de

proporcionalidade entre essas grandezas é chamada de seção de choque e depende

dos processos f́ısicos envolvidos na interação.

σ =
N

I × n
(4.1)

Sua unidade é o barn (b), que equivale à 10−28m2. Por isso, pode ser interpretada

como uma área efetiva que o projétil deve entrar para haver a interação. Ou também

pode ser considerada, em outras palavras, como a probabilidade 1 da interação

ocorrer.

1A seção de choque NÃO é uma probabilidade, uma vez que essa grandeza não é normalizável (a

soma de todos os seus valores é diferente de 1) e sua unidade é dada em unidades de área. Porém, para

uma melhor compreensão, pode ser interpretada de tal forma.
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II Dose: É o conceito mais fundamental da radioterapia. Representa a quantidade de

energia depositada pela radiação, dε, em um elemento de massa do material alvo,

dm. Sua unidade é o Gray (Gy) [15].

D =
dε

dm
; [1Gy = 1J/kg] (4.2)

Em um material absorvedor de densidade ρ, um feixe de fluência F (número de

part́ıculas que atravessam uma determinada área transversal ao feixe) deposita uma

dose equivalente a:

D = 1.6× 10−9 × dE

dx
× F × 1

ρ
(4.3)

Onde dE
dx

é a taxa de perda de energia da radiação ao longo do caminho percorrido,

denominado Stopping Power. Essa grandeza será discutida a seguir.

4.2 Interação com a matéria

A interação com a matéria se dá por mecanismos de espalhamento coulombiano

elástico, excitação e ionização dos átomos alvo e suas consequências são abordadas nos

tópicos a seguir.

4.2.1 Stopping Power

O Stopping Power (poder de frenagem) é definido como a perda média de ener-

gia por unidade de comprimento da trajetória que a part́ıcula carregada sofre quando

atravessa um material, como consequência de interações coulombianas entre ambos. Essa

perda é causada por duas contribuições [16]:

I Stopping Power Eletrônico: devido a colisões inelásticas com os elétrons do alvo.

II Stopping Power Nuclear : devido a colisões elásticas com os nucleons.

Devido à maior massa do núcleo dos átomos, em comparação à massa do elétron,

a maior parte da energia transferida dos projéteis para o material alvo é absorvida pelos
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elétrons, ou seja, o maior contribuidor para a perda de energia do feixe é o Stopping Power

Eletrônico.

No tratamento de tumores profundos são necessários projéteis com energias entre

220 e 600 MeV/u, o suficiente para alcançarem profundidades de mais ou menos 30 cm [15].

Isso corresponde a velocidades alt́ıssimas, da ordem de 0.7c, sendo c a velocidade da luz

no vácuo.

O perfil do Stopping Power é ilustrado na Figura 4.2.

Figura 4.2: Taxa de energia depositada no material (Adaptada de [12])

Para uma part́ıcula carregada o Stopping Power é bem descrito, até o seu valor

máximo, pela fórmula de Bethe-Bloch (com as devidas correções relativ́ısticas, descritas

pelo f́ısico italiano Ugo Fano em 1963 [12]):

−dE
dx

=
4πe4Zp

2Zt
mev2

[ln
2mev

2

< I > (1− β2)
− β2 − C

Zt
− δ

2
] (4.4)

Sendo Zt e Zp os números atômicos do alvo e da part́ıcula incidente (projétil) respectiva-

mente, me é a massa de repouso do elétron, <I> é a energia média necessária de ionização

de um átomo ou molécula do alvo e C
Zt

é a sua correção de estrutura fina. O termo δ
2
,

efeito da densidade do alvo, indica que, após a polarização do meio devido à passagem

dos ı́ons pelo material, os elétrons mais distantes da trajetória dos projéteis contribuem

menos na perda de energia dos mesmos. Finalmente, v é a velocidade do projétil e β é a
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razão entre a velocidade do projétil e a velocidade da luz.

Após o valor máximo de Stopping Power a projétil deixa de ter energia suficiente

para causar a ionização do alvo e, consequentemente, depositam cada vez menos energia

no mesmo. Assim, a seção de choque de excitação dos átomos alvo passa a crescer.

Como pode ser observado na Figura 4.2, interações com os nucleons alvo passam a

ser relevantes quando os projéteis perdem a maior parte de sua energia e serão abordadas

na seção seguinte.

A região em que o Stopping Power cresce rapidamente até seu valor máximo é

denominada “Pico de Bragg” e é atingida quando os projéteis chegam a uma velocidade,

emṕırica, de vp = Zp
2
3v0, sendo v0 = e2

4πε0~ a velocidade de Bohr [15], e o alcance do projétil

é calculado por:

R(E) =

∫ E

0

(
dE ′

dx
)−1dE ′ (4.5)

A Figura 4.3 mostra a relação entre os alcances de diferentes tipos de projétil na água em

função de suas energias de incidência.

Figura 4.3: Alcance na água de part́ıculas carregadas em função de sua energia (Adaptada

de [12])

A partir das relações entre a dose e o Stopping Power, é possivel fazer a relação

da dose absoluta pela fluência (muitas vezes referida como Ionização Relativa ou Dose

Efetiva) do feixe de part́ıculas em relação à distância percorrida por ele, que permite uma

melhor visualização de seu comportamento no interior da matéria (Figura 4.4).
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Figura 4.4: Picos de Bragg para diferentes part́ıculas com mesmo alcance médio na água

(Adaptada de [14])

4.2.2 Fragmentação Nuclear

Colisões de projéteis com energias muito altas com o alvo podem acarretar na de-

sintegração total ou parcial do núcleo de ambos. Por motivos energéticos, é mais provável

uma fragmentação parcial do que a desintegração total de um núcleo. Em outras palavras,

é necessário menos energia para remover alguns nucleons do núcleo como um todo do que

para separar todos de cada um deles.

A ideia básica do processo de fragmentação parcial dos núcleos é a ocorrência de

uma abrasão, ou seja, ambos se chocam perdendo, cada um, um fragmento de si e, em

seguida, uma ablação, onde os núcleos remanescentes do projétil e do alvo, excitados,

decaem por emissão de nucleons até atingirem um estado estável. Os nucleons perdidos

pelos participantes da colisão forma um fragmento geralmente chamado de Fireball (bola

de fogo) (Figura 4.5).

Os fireballs viajam no mesmo sentido da trajetória das part́ıculas incidentes com

quase a mesma velocidade delas em um feixe secundário de largura e alcance geralmente

maiores que os do feixe que os originou. Esse fragmentos são responsáveis pelo “rastro”

na região além do pico de Bragg (Figura 4.6) [15].
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Figura 4.5: Modelo abrasão - ablação

Figura 4.6: Rastro após o pico de Bragg (Adaptada de [12])

Nesse processo é verificada a perda de uma porcentagem dos ı́ons primários (par-

t́ıculas carregadas incidentes), devido à sua fragmentação e a produção de núcleos de

número atômico mais baixo. Então, quanto maior é a energia do feixe, maior é o número

de fragmentações na interação, logo menor será a altura do pico de Bragg e maior será o

rastro deixado pelos fragmentos produzidos (Figura 4.7).
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Figura 4.7: a) Diminuição do pico de Bragg (Adaptada de [12])

A Figura 4.8 ilustra os feixes secundários produzidos pela passagem de um feixe

de 12C na água [17]. Como pode ser visto, fragmentos mais pesados como Ĺıtio, Boro e

Beŕılio são atenuados consideravelmente após o pico de Bragg deixando os fragmentos de

Hidrogênio e Hélio responsáveis pela parte mais longa do rastro deixado pelo feixe.

Figura 4.8: Núcleos produzidos pela fragmentação dos núcleos interagentes. N0: número

de ı́ons de 12C. N: número de ı́ons formados (Adaptada de [15])
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4.2.3 Espalhamento Lateral

O feixe é espalhado majoritariamente pelas interações coulombianas elásticas do

núcleo dos projéteis com os núcleos alvo. A função de distribuição para os ângulos de

espalhamento θ em função da profundidade penetrada pelo feixe é descrita por W. Bothe

em 1921, resolvida pelo f́ısico alemão Gert Molière em 1948 [18], e está descrita detalha-

damente na referência [19]. Tal função é escrita como:

f(θ) =

∫ +∞

0

exp[2πxΨ(x)N0]J0(xθ)xdx (4.6)

Sendo

Ψ(x) =

∫ +∞

0

| dσ
dΩ
|(J0(xθ)− 1)θdθ (4.7)

Onde x é a espessura do material, N0 é o número de part́ıculas incidentes, J0 é a função

de Bessel de ı́ndice zero e | dσ
dΩ
| é o módulo da seção de choque diferencial de espalhamento

para um ângulo sólido Ω ou, em outras palavras, a probabilidade de part́ıculas espalhadas

serem encontradas na região que corresponde a tal ângulo sólido (Figura 4.9).

Figura 4.9: Ângulo sólido
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A solução dada por Molière, como muitos fenômenos f́ısicos, pode ser aproximada

por uma gaussiana

f(θ) =
1√

2πσθ
e
− (θ−θ)2

2(σ2) (4.8)

com desvio padrão dado pelo f́ısico Virgil Highland como [15]:

σθ =
14.1Mev

βpc
Zp

√
d

Lrad
[1 +

1

9
log10

d

Lrad
] (4.9)

Onde d é a espessura do material absorvedor, β é a razão entre a velocidade dos ı́ons e a

da luz, β = v
c
, p é o momento clássico dos ı́ons, Zp o número atômico do projétil e Lrad

é chamado de Radiation Length (disância de radiação), que pode ser interpretado como

a distância pecorrida pela radiação necessária para que sua energia diminua de um fator

de 1/e ∼ 0, 368, dependente de cada material. Qualitativamente, Lrad é inversamente

proporcional ao número atômico do alvo.

O ângulo de espalhamento aumenta com a diminuição da energia dos projéteis

devido ao fator 1
βpc

, assim como com o aumento do número atômico do alvo. Isso deve

ser levado em consideração no momento da montagem dos aparelhos destinados à terapia,

uma vez que os projéteis são espalhados tanto pelos tecidos do corpo quanto pelos objetos

dispostos entre o feixe e o paciente.

Para ı́ons mais energéticos, a contribuição de tais objetos é despreźıvel e os tecidos

são os maiores espalhadores, enquanto para ı́ons de energia mais baixa, o ângulo de

espalhamento, mı́nimo que seja, leva a um alargamento da seção transversal do feixe

tornando-o, assim, mais deslocalizado e, por isso, os objetos pelos quais o feixe passa

devem ser tão finos quanto posśıvel.

A Figura 4.10 mostra a diferença entre a largura dos feixes de 12C e de prótons

atravessando diferentes materiais, desde a sáıda do aparelho, passando pelo ar até chegar

na água.



25

Figura 4.10: Espalhamento lateral de feixes ı́ons de Carbono e de prótons (Adaptada de

[12])

Como pode ser visto, para o mesmo alcance na água, o feixe de prótons é bem

mais espalhado (três vezes mais) que os ı́ons de Carbono (próton de 200MeV e Carbono

de 386MeV). O que evidencia, mais uma vez, a vantagem do feixe de ı́ons de carbono:

quanto menos espalhado, menor é a área afetada no tratamento.

A Figura 4.11 ilustra os três fenômenos discutidos anteriormente para a passagem

de um feixe de ı́ons de carbono com energia espećıfica de 275MeV/u na água.

Figura 4.11: Stopping Power, fragmentação nuclear e espalhamento lateral (Adaptada

de [20])

Como pode ser visto, da esquerda para a direita, a largura do feixe aumenta com

a profundidade penetrada até o ponto de deposição de energia máxima e, mais adiante, o

rastro deixado pelos fragmentos produzidos nas colisões nucleares.



Caṕıtulo 5

Grandezas Biof́ısicas

A modulação dos efeitos provocados pela radiação no corpo humano é regida pelas

grandezas biof́ısicas, que serão discutidas nas seções seguintes.

5.1 LET

Ao atravessar um material, as part́ıculas carregadas produzem elétrons capazes de

desviar da trajetória do feixe e seguir a sua própria, podendo também causar ionizações

secundárias. Tais elétrons são denominados raios delta (δ).

No que diz respeito à efeitos biológicos, o foco principal é causar a quebra de ambas

as fitas do DNA, DSB, que representa o tipo de dano mais letal (ver o caṕıtulo 2). As

fitas do DNA de uma células são espaçadas por uma distância da ordem de 2 nm (2×10−9

metros). Na Figura 5.1 estão listadas as seções de choque parcial e total de elétrons na

água e suas respectivas energias.
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Figura 5.1: Seções de choque total e parcial de elétrons na água (Adaptada de [21])

Como pode ser observado, o maior valor de seção de choque total é obtido quando

o elétron apresenta 100 eV de energia. Segundo a Figura 5.2, essa energia corresponde a

um livre caminho médio da ordem de 2 nm, justamente a ordem do espaçamento das fitas

de DNA. Logo, o interesse é analisar essa deposição de energia “local” e essa localidade é

representada pelo Linear Energy Transfer (transferência linear de energia), ou LET.
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Figura 5.2: Livre caminho médio de elétrons na água (Adaptada de [22])

O LET, então, corresponde ao Stopping Power Eletrônico, uma vez que não con-

sidera distâncias suficientemente altas para os efeitos das fragmentações nucleares serem

percept́ıveis. Em outras palavras, o LET exclui a participação de elétrons com energia

acima de um certo valor ∆, para os quais o valor de deposição de energia máxima ocorre

em distâncias maiores do que alguns nanometros.

5.2 RBE

Outra grandeza de extrema importância na modulação dos efeitos biológicos das

radiações é o Relative Biological Effectiveness (eficácia biológica relativa), ou RBE. Essa

grandeza é definida como a razãp entre a dose de uma radiação de referência (geralmente

raios-X ou radiação gama), Dref , e a dose da radiação utilizada no estudo, Dion, ne-

cessárias para causar o efeito biológico (morte de células, danos ao DNA e aberrações

cromossômicas) [23]. Em outras palavras, ela diz o quão grande a dose utilizada no es-

tudo pode ser para causar o mesmo efeito no corpo humano caso fossem usados radiação

eletromagnética (raios-X ou radiação gama).

RBE =
Dref

Dion

(5.1)
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A partir da relação entre dose e LET é posśıvel obter o comportamento do RBE

em relação ao LET, que está ilustrado na Figura 5.3.

Figura 5.3: a) Resultados experimentais para o RBE em células de hamsters (Retirada

de [15] b) Relação teórica do RBE com o LET (Adaptada de [24]).

O crescimento do RBE deve-se ao aumento da densidade de ionização (quanto mais

energia é depositada do meio, mais ionizações ocorrem) até um valor máximo, dependente

do tipo de ı́on utilizado no estudo. Seu decréscimo para valores mais altos do LET é

consequência da superprodução de danos locais, quando não há mais tecidos saudáveis a

serem danificados pela passagem dos ı́ons. Esse efeito é chamado de Overkill Effect.

Embora os efeitos biológicos não sejam determinados somente pela deposição de

energia local, o crescimento do RBE com o LET é crucial para sua modulação [24]. Além

disso, quanto maior o RBE, melhor é a radiação se comparada à radiação eletromagnética.

Em outras palavras, quanto maior for o RBE, menor é a dose da radiação utilizada

necessária para causar o mesmo efeito de uma dose de radiação eletromagnética.

5.3 OER

O efeito do oxigênio na radioterapia é quantificado em termos do Oxygen Enhan-

cement Ratio (Taxa de Oxigenação), ou OER. Essa grandeza é definida pela razão entre

a dose da radiação utilizada no estudo aplicada em tecidos hipóxicos (pouco oxigenados),

Dhypoxic, e a dose aplicada em tecidos normais, Dnormal, necessárias para causar o mesmo

efeito biológico [25].
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OER =
Dhypoxic

Dnormal

(5.2)

Uma radiação ideal apresentaria OER = 1, ou seja, a mesma dose seria suficiente para

causar o mesmo efeito biológico em células normais e hipóxicas. Porém, uma radiação com

esse valor de OER corresponderia a um alt́ıssimo LET, ou seja, muita energia é depositada

no material alvo. Logo, no que se diz respeito a tratamento de tumores, uma radiação

adequada seria caracterizada por um valor de OER mais baixo posśıvel.

Assim como o RBE, é posśıvel fazer uma relação do OER com o LET, ilustrada

na Figura 5.4. Como observado, os valores de OER diminui com o aumento dos valores

de LET.

Figura 5.4: Comportamento do OER em relação ao LET (Retirada de [26])

A Figura 5.5 ilustra todas as três grandezas biof́ısicas discutas e, como pode ser

visto, radiações com valores de OER muito próximos de 1, correspondem a valores peque-

nos de RBE e grande de LET. Logo, tais radiações não são adequadas no tratamento de

tumores mais profundos.
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Figura 5.5: RBE e OER em relação ao LET (Retirada de [27])



Caṕıtulo 6

Radiação Eletromagnética x

Part́ıculas Carregadas

Agora que os conceitos mais básicos da interação da radiação com a matéria foram

descritos, é posśıvel comparar as caracteŕısticas de cada tipo de radiação e analisar qual

é a mais adequada para o tratamento de tumores. A Figura 6.1 ilustra o perfil da dose

depositada da radiação eletromagnética e de part́ıculas carregadas.

Figura 6.1: Perfil da dose depositada por raios-X e part́ıculas carregadas (Adaptada

de [28])

Radiações eletromagnéticas depositam a maior parte de sua energia logo no começo

de sua trajetória e seu perfil de dose apresenta uma atenução muito lenta, ou seja, a

grandes profundidades ainda é observada uma dose alta depositada por elas. Enquanto

32
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isso, part́ıculas carregadas apresentam um pico de energia depositada no final do seu

alcance, sendo rapidamente atenuada. Além disso, fótons são caracterizados por serem

radiações de baixo LET e, consequentemente, alto OER e baixo RBE, completamente

oposto do que se espera de uma radiação adequada para tratamentos de câncer. Em

contrapartida, part́ıculas carregadas de alto LET apresentam baixo OER e alto RBE.

Entretanto, na radioterapia é necessário um pico de energia mais largo para que

o máximo posśıvel do volume do tumor seja atingido. Isso é posśıvel quando feixes com

energias e intensidades ligeiramente diferentes são aplicados consecutivamente. Isso causa,

respectivamente, um deslocamento do pico de Bragg em relação à profundidade e uma

variação da altura do mesmo e, quando somados, resultam em um máximo de energia

menos localizado, denominado Spread-Out Bragg Peak (Pico de Bragg Alargado), ou

SOBP (Figura 6.2).

Figura 6.2: Spread Out Bragg Peak (Adaptada de [29])

Esse efeito também é atingido com as técnicas de Beam Delivery System (Sistemas

de Transporte de Feixe), sistemas que transportam o feixe desde o acelerador, onde são

produzidos, até o paciente. No caminho do feixe são posicionadas folhas metálicas de

espessuras diferentes em forma de hélice, onde as part́ıculas incidentes perdem uma parte

de sua energia, relativa à espessura da folha que elas atravessaram.

Ao interagir com o paciente, cada segmento do feixe apresentará um perfil de

deposição de energia diferente [18]. Esse processo aumenta a dose depositada no tumor

enquanto minimiza a quantidade de radiação depositada nos tecidos saudáveis vizinhos,

mostrando assim uma maior conformidade dos feixes de ı́ons.
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Prótons e ı́ons de 12C apresentam essa caracteŕıstica semelhante (Figura 6.3a).

Porém, devido à maior massa do carbono, o feixe desse tipo de part́ıcula é menos espalhado

(ver seção sobre espalhamento lateral), o que proporciona um SOBP melhor definido

(Figura 6.3b). Isso implica em uma maior conformidade dos ı́ons de 12C em comparação

a prótons. A Figura 6.4 ilustra esse perfil das radiações quando aplicadas em um paciente.

Figura 6.3: Conformidade dos feixes de prótons e de carbono a) (Adaptada de [30]) b)

(Modificada de [28])

Figura 6.4: Perfil de dose depositada em um paciente (Adaptada de [20])
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Os raios-X depositam sua energia em uma região muito mais extensa, enquanto

ı́ons apresentam uma maior conformidade e atenuação mais rápida. Devido a sua maior

massa, o 12C apresenta uma conformidade ainda maior em relação ao próton, mais uma

evidência de sua vantagem no tratamento de tumores. Também é importante notar a

direção em que o feixe incide no paciente: a radiação penetrando no paciente vindo de

diferentes direções minimiza a dose depositada nos tecidos saudáveis localizados em sua

trajetória enquanto seus picos de Bragg se superpõem na região delimiata pelo tumor.

A diferença da taxa de subsistência (porcentagem das células submetidas à radiação

que sobreviveram à mesma) de células em relação à dose aplicada entre fótons e ı́ons

pesados é iustrada nas Figuras 6.5 e 6.6, chamando atenção para os valores de RBE e

OER, respectivamente, e evidenciando, mais uma vez, o potencial cĺınico das part́ıculas

carregadas.

Figura 6.5: Taxa de subsistência de células com o RBE em evidência (Adaptadas de [15])
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Figura 6.6: Taxa de subsistência de células com o OER em evidência. As linhas coloridas

se referem a ı́ons de 12C com diferentes valores de LET (Azul: menor LET. Vermelho:

maior LET) (Adaptadas de [15])

Além disso, resultados teóricos permitem analisar a interação de diferentes tipos

de part́ıculas com a água. A Figura 6.7 mostra os valores do LET para feixes formados

por outros ı́ons em relação a suas profundidades percorridas na água [31].

Figura 6.7: Perfil de dose f́ısica depositada por diferentes ı́ons. As energias dos projéteis

foram escolhidas de forma que todos eles tenham aproximadamente o mesmo alcance

na água e suas distribuições foram normalizadas pela distribuição do 12C para melhor

comparação entre eles (Adaptada de [31]). Os feixes em (a) apresentam menor energia de

incidência do que em (b)
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Como pode ser visto, para uma energia de incidência relativamente baixa as part́ı-

culas apresentam um perfil de deposição de energia semelhante, que apresentará diferenças

mais ńıtidas com o aumento das energias de incidência.

Nesse caso, observa-se que part́ıculas mais leves, como prótons e ı́ons de Hélio, são

caracterizadas por um pico de Bragg mais largo, ou seja, depositam a maior parte de suas

energias em uma extensão maior do material. Enquanto isso, o perfil de deposição de

energia de ı́ons mais pesados, como Neônio e o Nı́quel, é caracterizado por uma “barriga”

no começo de sua trjetória, causada pela maior taxa de fragmentações nucleares, ou seja,

quanto mais pesado for o núcleo, maior é a probabilidade de fragmentar-se. Além disso,

é posśıvel notar um rastro maior na região após o pico de Bragg para tais ı́ons.

É interessante analisar também o comportamento de um outro tipo de feixe em

particular: formados por ı́ons de Oxigênio. A Figura 6.8 mostra o perfil de deposição de

energia de ı́ons de Oxigênio em comparação com ı́ons de Carbono. Como é posśıvel notar,

ambos tem um perfil semelhante, o que poderia indicar uma vantagem no uso de ı́ons de

16O no tratamento de tumores, uma vez que aumentaria a taxa de oxigenação das células,

tornando-as mais vulneráveis (ver o Caṕıtulo 2).

Figura 6.8: Dose depositada por ı́ons de Carbono e Oxigênio em polietilenos de alta

densidade. As energias foram escolhidas de modo que ambos os feixes tenham aproxima-

damente o mesmo alcance no material penetrado e foram normalizadas para uma melhor

comparação (Adaptada de [32])
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A Figura 6.9 faz uma comparação entre largura do feixe de oxigênio e de outros

ı́ons.

Figura 6.9: Largura de diferentes feixes de part́ıculas (Adaptada de [33])

O baix́ıssimo grau de espalhamento de ı́ons de Oxigênio poderia indicar mais uma

vantagem de seu uso em tratamentos. Entretanto, o uso de tais ı́ons como forma de

tratamento padrão não seria adequado, uma vez que, quando em grande quantidade no

organismo, acarretam o mal funcionamento celular.

Essa breve análise do perfil do LET e do espalhamento lateral das part́ıculas indica

que prótons, ı́ons de Hélio e de Carbono são os mais adequados no tratamento de tumores

[31]. Enquanto isso, ı́ons de Oxigênio são considerados fortes candidatos, como forma de

incrementar o tratamento de tumores hipóxicos [34], uma vez que os feixes formados por

esse tipo de ı́on aumentariam a taxa de oxigenação das células do tumor, aumentando,

assim, a probabilidade de serem destrúıdas (ver o Caṕıtulo 2).

Apesar dessas novas part́ıculas apresentarem um grande potencial, para ı́ons além

de prótons e carbono, a literatura carece de resultados experimentais e essas análises são

baseadas em simulações computacionais, essencialmente pelo método de Monte Carlo, um

método estat́ıstico que utiliza números aleatórios para realizar uma simulação, ou pela

interação de tais part́ıculas com materiais e susbtâncias sem qualquer relação com as

presentes no corpo humano (como no caso da Figura 6.8: as part́ıculas são incididas em

polietileno).
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O método de Monte Carlo pode ser usado no estudo das radiações contanto que sua

interação com a matéria possa ser descrito por uma função densidade de probabilidade 1,

que caracterizam tal interação. Assim, o modelo do material absorvedor (corpo humano) é

criado e suas interações com as part́ıculas são simuladas através de amostragens aleatórias.

O comportamento médio das part́ıculas, cujas coordenadas mudam aleatoriamente

quando atravessam o material, pode ser descrito em termos do fluxo ou da densidade de

part́ıculas e o valor esperado desses parâmetros determina alguma grandeza caracteŕıstica

de tal interação, como a dose depositada por exemplo [35] (ver equação 4.3).

Em outras palavras, o método permite o rastreamento das part́ıculas em diferentes

tecidos do corpo humano fornecendo, assim, todas as informações necessárias sobre os

processos f́ısicos envolvidos e os resultados podem ser usados na análise de seus efeitos

biológicos [36]. Cada simulação analisa a passagem de uma única part́ıcula no material,

logo, quanto maior é o número de simulações feitas, menos incertezas dominam o estudo

e mais confiável é o resultado.

A Figura 5.3 ilustra a conformidade do método de Monte Carlo com resultados

experimentais para a passagem de um feixe de ı́ons de Carbono pela água.

Figura 6.10: Perfil da dose de um feixe de carbono: simulação x resultados experimentais.

GEANT4: software que simula a passagem da radiação pela matéria usando o método de

Monte Carlo (Adaptada de [31])

1Uma função gaussiana, por exemplo.
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Apesar da excelente concordância com resultados experimentais para ı́ons de car-

bono ou próton, para o estudo de part́ıculas diferentes dessas são necessárias medidas

experimentais do perfil de energia depositada e da seção de choque de colisões de tais

part́ıculas com moléculas presentes no corpo humano (como a água e precursores de DNA

por exemplo) para complementar as simulações e aumentar sua confiabilidade.



Caṕıtulo 7

Perspectivas e Conclusões

Íons de carbono já estão sendo utilizados como forma de tratamento de pacientes

diagnosticados com câncer. Porém, apesar de todos os benef́ıcios que aparentemente

apresentam, esse tipo de terapia ainda está sendo otimizado e resultados de longo prazo

estão pendentes. Contudo, se mostram promissores.

Devido ao alto custo para construção de instituições que suportem a radioterapia

com feixes de ı́ons de Carbono, essa opção de tratamento é muito pouco acesśıvel à

população, principalmente em páıses não desenvolvidos. Mas no Japão, por exemplo, essa

já é uma opção de tratamento particular dispońıvel para todos e o número de pacientes

cresce no mundo todo.

Hoje, cerca de 30 instituições que suportem esse tipo de terapia estão em operação

ou sendo constrúıdas no mundo. Porém, para uma melhor compreensão e manipulação

dessa nova tecnologia, deve haver uma parceria entre elas, possibilitando testes cĺınicos

multi-institucionais e uma padronização do modelo biof́ısico 1 utilizado no tratamento,

uma vez que cada instituição adota o modelo que mais lhe convém. Desse modo será

posśıvel a obtenção de resultados mais coerentes [38].

O próximo passo da hadronterapia é implementar ı́ons de Carbono como trata-

mento padrão em todas as instituições e abrir espaço para novos tipos de feixe. Além

disso, testes in silico (simulações computacionais) tem sido planejados e, dentro de alguns

anos, estudos in vitro e in vivo também serão realizados com o objetivo de, na próxima

década, part́ıculas carregadas também serem utilizadas no tratamento de doenças não

cancerosas [33,39].

1Modelos usados para calcular a resposta biológica do organismo. Ver [37] para mais detalhes

41
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Desde o nascimento da hadronterapia, mais de 120 mil pessoas foram tratadas pela

hadronterapia no mundo todo, sendo 20 mil com ı́ons de carbono. A expectativa para

2020 é de 100 centros de terapia especializados em hádrons [14].

Muitos parâmetros estão envolvidos na modulação dos efeitos biológicos de cada

tipo de radiação além do LET, como a dose, seu número de fracionamentos, o tipo de

célula afetada, sua taxa de oxigenação, a fase do ciclo celular em que se encontram e

mecanismos de inativação e reparo celular entre muitos outros. Portanto, não podem ser

determinados somente pelos aspectos discutidos nesse trabalho.

Contudo, devido ao alto grau de interdisciplinaridade entre as diversas áreas da

ciência que são a base do tratamento de tumores, há a necessidade de uma literatura que

englobe todos os assuntos e de uma forma didática. Por isso, com o objetivo de criar um

material que possa servir de apoio para o estudo e uma melhor compreensão do assunto,

este trabalho foi feito como uma forma de introduzir as grandezas e fenômenos mais

básicos relacionados à interaçao de part́ıculas carregadas com a matéria, fundamentais

nas suas aplicações cĺınicas (hadronterapia), ilustrando tanto o comportamento de tais

part́ıculas quando penetram o corpo humano quanto seus efeitos causados no mesmo, de

forma mais didática posśıvel.
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