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energia nuclear -tem possibilitado o

desen-

volvimento de técnicas reconhecidamente importantes para diversas
Sreas

da Industria, Agro-PecuSria e Medicina. Os

radioisôtopos,

os aceleradores de partículas e os raios-X são ferramentas fundamentais para as mGltiplas aplicações nas Sreas acima mencionadas.

Esta publicação apresenta de maneira condensada

e não exaustiva as aplicações da energia nuclear na

medicina

além de alguns princípios bãsicos envolvidos nesta aplicação.

O trabalho foi organizado de modo que leitores
com diferentes ãreas de interesse possam consultS-lo facilmente.

Na
tópicos
sobre

a serem abordados na publicação. Seguem-se os
DiagnSstico

Proteção
rios

introdução são apresentados os

RadiolSgico, Radioterapia, Medicina

diferentes
capítulos
Nuclear,

Radiolfígica e Produção de Radioisôtopos. Além disso vá-

apêndices são apresentados ao final da publicação

contendo

mais detalhes acerca de determinados pontos, bem como uma bibliografia sobre o assunto.
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I - INTRODUÇ&O

A

radioatividade

sempre esteve

presence

em

nosso meio ambiente, porCra o Homem se deu conta dela há apenas 90
anos,

quando o físico 'rances Henry Becquerel observou pela pri-

meira vez b desintegração espontânea do urânio. Agora sabe-se que
muitas espicies de nGcisos atômicos se desintegram desta maneira,
emitindo

snergia transportada por particular ou radiação eletro-

magnética*

Estas
tecidos

radiações podem, por um lado,

destruir

humanos, e por outro ser de grande valor para o diagnós-

tico e a terapia de doenças, na chamada medicina da radiação.
A maioria dos elementos químicos podem ocorrer
em

várias folmas isotSpicas, isto ê, com nGcleos que têm o mesno

nfimero

de prStonc (definindo assim o tipo de elemento) porém di-

ferentes
mento

níímeros de neutrons. Quando um isõtopo de qualquer ele-

químico emite radiação ele ê denominada uir. radioisStopo ua

radionuclídeo do elemento em questão. A maior parte dos elemeitos
qu"s ocorrem na terra não são radioativos, porém os cientistas pedem produzir isStopos radioativos artificialmente, através de vSzios processos diferentes.
O
deos
de

marco inicial da utilização de

radionucll-

em modieina ê o ano de 1913, mas s5 em 1935 com a

produção

radioitStooos artificiais, ê que realmente se inicia es-ia es-

pecialidade *
O que torna um isõtopo atraente para a medicina

?

A resposta depende, antes de mais nada, de se saber

substância

se

a

será utilizada para auxiliar no diagnostico ou na te-

rapia médica, poin a Cínica diferença está na quantidade e tipo de
radiação

emitida pelo radionuclSdeo. Em amboj os jasos, a es:ra-

tégia consiste cm associar uma substância radioativa a um coirpos-

to

(tornando o que se denomina um composto marcado) que

uma

função

humano.
pelo

fisiológica qualquer quando estiver dentro do

Para

traçador,

retrate

diagnostico, o radioisStopo comporta-se

revelando

coxpo

como

a presença do composto quando ele

ci.'rula

corpo ou quando ele se acumula num Srgão específico»

por

um

Isto*

sua vez, mostra se um Srgão está funcionando corretamente ou

se apresenta qualquer anormalidade. Para terapia, por outro lado,.
o radioisõtopo age

mais intensamente

quando

atinge o seu alvo,

por exemplo, as células de um tumor, destruindo-as.

—

Em diagnostico, a radiação deve sair do corto,
causando o menor dano possível na sua trajetória. Para terapia, o
efeito

desejado é o oposto: a radiação deve causar o maior

possível,

porém

um

maligno. Neste caso, emissores beta

tumor

também

somente

na região de interesse,
e,

por

da,\c

exemplo,

possivelmente

emissores alfa seriam os mais úteis para serem utilizados

Cvimo

fontes

internas de radioatividade. Entretanto, por

anos

tem-se

usado raios gama de alta energia provenientes,

exemplo,

do

cobalto-60 e do cesio-137 para terapia de

muitas
por

tumores,

assim

como raios-X (.1) e aceleradores lineares, que são direcio-

nados

para dentro do corpo em forma de feixe de radiação, o qual

atinge o tumor.
Logo
tornou-ee
gicos

apSs

evidente que essas

a descoberta dos raios-X

em

1895

radiações produziam efeitos bioló-

sérios. Com o aumento do uso da radiação nos mais variados

campos,

surgiram problemas de segurança ocupacional e consequen-

temente

foram determinados limites máximos de doses de exposição

(vide

Capítulo

V)

â radiação individual e coletiva. O

uso

da

energia

nuclear em medicina, assim como em qualquer outro campo,

implica

«na aplicação de regras e recomendações relativas à expo-

(1)

Raiou X: radiação eletromagnética produzida através da c> lisSo

de

sólido.

elétrons acelerados â alta velocidade com um

corpo

siçao

a ãossa tanto para o paciente como para o pessoal médico e

paramédico envolvido no tratamento.
Nos

seus priroSrdios, os usos de raios-X

diagnostico e terapia estavam nas mios de
evolução
cas:

radiologistas.

para
Com

a

gradual, houve a separação era duas especialidades médi-

Diagnostico RadiolSgico e Radioterapia. Posteriormente, de-

senvolveu-se mais uma especialidade separada: a Medicina Nuclear.
As

aplicações

da energia nuclear na Srea

de

saúde vêm sendo cada yez mais diversificadas e aperfeiçoadas, notadamente
das

nas últimas três décadas. Ja" estão largamente difundi-

numerosas técnicas nucleares dedicadas âs aplicações de

ra-

diofármacos e de fontes radioativas desde a diagnose â radioterapia.

Assim,

a sociedade vem se beneficiando de forma

crescente

com o uso da energia nuclear na medicina.

Também
aumentado

no Brasil, o uso de radioisõtopos

progressivamente

e

a Comissão

Nacional

de

tem

Energia

Nuclear (CKEN) tem participado destas atividades, com... órgão executor,

regulamentador e fiscalizador das atividades nucleares no

País .
Dentro
Nuclear

de seu Programa Autônomo de Tecnologia

(ref. 16), a CNEN (ref.15) definiu objetivos

também

na

área de safíde, quais sejam:
- Aumentar o acesso ao uso de

técnicas nucleares na

medicina

â

toda a população brasileira, através da adaptação dessas técnicas aos recursos locais. .
- Promover o aperfeiçoamento das técnicas nucleares nas instituições médicis e de pesquisas.
~ Desenvolver a tecnologia necessária â produção de radioisõtopos
usados na medicina visando a redução de importação.

- Nacionalizar, de forma contínua e crescente os equipamentos empregados na área, repassando sua produção, sempre que possível,
para a indústria privada.
- Cooperar com as equipes médicas p&ra redução,

ao mínimo possí-

vel, da exposição dos pacientes e dos profissionais envolvidos.
- Otimizar os

benefícios resultantes para o público, decorrentes

de procedimentos médicos que utilizem radiação.
Entre

as estratégias adotadas pela CNEN

para

ai-ender a tais objetivos tem-se:
- Coordenar a utilização dos recursos humanos, financeiros e

ma-

teriais disponíveis no País, de forma a possibilitar uma participação global e evitar dispersão de esforços.
- Adequar a razão entre a

pesquisa bãsica e a

pesquisa aplicada

âs reais necessidades do país.
- Promover a participação de

Universidades e

Institutos de Pes-

quisa, integrando-os ao desenvolvimento de projetos.
- Pomentar a participação da iniciativa privada nacional de

nodo

a:
a) completar o esforço de desenvolvimento autônomo, e
b) absorver a pesquisa desenvolvida pelo
nomo

Programa Autô-

e transformS-la em produtos ao alcance da popu-

lação brasileira..
- Reduzir a dependência de importação,

através da nacionalização

crescente dos diversos produtos.
- Acompanhar o desenvolvimento internacional, utilizando os organismos existentes no País e no Exterior.

Para

cumprir estes objetivos a CNEN integrou-

-se a diversas organizações entre as quais:
- Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR)
- Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear (SBBMN)
- Campanha Nacional do Câncer (CNC)
- Associação Brasileira de Físicos em Medicina Nuclear (ABFM)
- Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC)
- Organização Panamericana de Safide (OPAS)
- Organização Mundial de Saúde (OMS)
- Agência Internacional de Energia Atômica
além

(AIEA)

de uma forte interação com as equipes médicas que atuam

no

setor.
A integração das diversas organizações em torno dos objetivos fixados e das estratégias adotadas permitirá que
c

País se beneficie de forma crescente de uma dai mais importan-

tes aplicações da energia nuclear.

II - DIAGNOSTICO R A D I O L O G I C O

O diagnostico radiolSgico faz uso de duas propriedades das radiações ionizantes (2): penetração através da matéria e impressão de filme fotográfico, possibilitando a formação
de imagem. O seu uso expandiu-se de tal modo que, atualmente, nos
países

desenvolvidos,

mais da metade da população se submete

a

cada ano a exames de diagnósticos com raios-X. Além do seu uso em
diagnostico,

métodos radiolSgicos são us_ados hoje em dia

também

para o controle e acompanhamento de doenças durante e após tratamento .
Na
fonte

externa

atravessam
cuja

o

radiologia o paciente é irradiado por

durante o período de exame. Os feixes de
corpo do

paciente e vão

impressionar

um

uma

raios-X
filme,

sensibilidade ê aumentada pelo uso de placas contendo mate-

rial fluorescente e que envolvem o filme em forma de

sanduíche.

«
Estão
substituir
das
usar
que

sendo

desenvolvidas

pesquisas

o filme-placa por placas carregadas como aquelas usa-

em fotocopiadoras eletrostSticas. Alternativamente,
um

para
pode-se

intensificador de imagem junto com uma camera de TV,

permite estudos dinâmicos e armazenagem de imagens em

o

"ví-

deo- tape".
O
melhorado

problema

administrando-se

de contraste na imagem, pode

ao paciente materiais de

ser

contraste,

tal como o iodo que pode ser introduzido na corrente sangüínea ou
o bár.ío, no sistema digestivo. Estes materiais têm alta atenuação
para os raios-X, produzindo assim alto contraste.

(2)

Radiação lonízante: aquela que remove elétrons orbitais

doe

átomos ou os excita produzindo, assim, pares de íons ou Stomos excitados.

As

principais aplicações da radiologia-X são

raaraografia, visualização de ossos, tórax e estudos de contraste.
O

exame radiológicò do tórax é" o procedimento

mais usado no mundo, perfazendo 50% de todo este tipo de diagnostico. A radiografia do t6rax ê feita para o diagnostico de tuberculose,

para o acompanhamento de pacientes portadores de doenças

malignas, para a verificação de fraturas e para o controle de pacientes com pneumonia aguda.
Exames

radiológicos do esqueleto,

extremida-

des, cabeça e pescoço representam cerca de 30% de todos os exames
radiológicos. Estes exames são feitos para o diagnostico de qualquer tipo de trauma

ou fratura, ou então para o

diagnostico

de

doenças artríticas, infecciosas, neoplâsicas ou degenerativas.
A radiografia abdominal destina-se ao diagnóstico de doenças do trato gastrointestinal

(estômago, intestinos,

vesícula) e do trato urlnãrio (rinc, bexiga).
A tomografia computadorizada (TC) é uma técnica de diagnóstico usada para os casos nos quais o diagnóstico radiogrSfico mostra-se insuficiente. Ela baseia-se na detecção, por
cintilômetros (vide Apêndice C) ou câmaras de ionizaçlo (vide Capítulo V ) , de taios-X transmitidos através de uma seção do corpo.
0

feixe transmitido ê interceptado no

tor,

sendo

feixe.
uma

lado oposto por ura detec-

feita uma contagem para cada ângulo e

São feitas milhares dessas contagens para a

imagem

da

seção transversal, cabendo a um

construir

a imagem tomogrãfica a partir dos dados

mostrando

radiografias

posição

do

formação

de

computador

re-

transmitidos,

onde somente um plano do paciente

fique

nítido

e as estruturas fora deste plano apareçam sem nitidez. Em

alguns

casos torna-se necessário o uso de contraste

intravenoso

para tornar a imagem mais nítida.
Â

tomografia computadorizada tornou-se um me-

todo auxiliar de diagnostico de valor reconhecido na investigação
de um grande número de'doenças»
cisão

clínica igual ou superior a 90%, sendo considerada um

testes

dos

mais sensíveis e menos invasivos no estudo das lesões ce-

rebrais.
um

Em neurologia, alcançou uma pre-

Jã a aplicabilidade clínica da TC na região do tronco S

campo aberto às investigações, pois a disponibilidade de apa-

relhos para corpo inteiro é mais recente.
Nos Gltimos anos, novas técnicas de diagnSstico que usam a imagem (porém usando a energia não-ionizante) foram
desenvolvidas
vantagens

e

têm o seu uso em expansão. Estas

técnicas

têm

e desvantagens quando comparadas com a radiologia con-

vencional,

mas elas devem ser consideradas como complementares e

não como substitutas das técnicas radiolôgicas.
Uma destas técnicas é o ultrassom, que usa ondas

sonoras

de alta freqüência para produzir imagem numa

tela.

Não é necessária qualquer proteção estrutural e não hS risco
nhecido,
o

co-

nem para o operador, nem para o paciente. O ultrassom é

método usado em exames obstêtricos, tendo praticamente substi-

tuído

a radiografia. Os demais exames usando a mesma técnica são

feitos

no abdomen, que pode ser fScil e rapidamente examinado em

tempo

real (3), permitindo assim uma busca sistemática de sinais

patológicos.
Outra
nuclear

técnica

é

a

ressonância

que usa radiofreqüências e campos magnéticos.

magnética
Esta téc-

nica 6 bem mais cara do que a TC, sendo menos completa na avaliaçSo

de

todo o corpo. Entretanto, pode-se obter boas imagens

do

cérebro, tSrax, abdômen e etc.

(3) Relativo a sistema de processamento de dados que controla
processo
tamente.

um

que está em andamento e fornece o resultado imedia-
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III - RADIOTERAPIA
A
radiação

radioterapia

ê o tratamento de doença

por

Ionizante proveniente de fontes seladas (fontes radioa-

tivas herraetlcamente fechadas), aceleradores lineares (vide Capítulo VI) e raios-X, fazendo uso de seus efeitos biológicos,

par-

ticularmente a destruição seletiva de tecido.
A aplicação de radiação ionizante no tratamento

de

doenças

começou logo apôs a descoberta dos

raios-X

por

Roentgen» A terapia com raios-X foi considerada inicialmente como
parte da

radiologia geral e era aplicada

pelo

radiologista

em

conjunto

com a radiologia de diagnostico. Quando foram avaliados

os efeitos biológicos do elemento rádio, este começou a ser usado
para o tratamento do câncer.

Gradualmente, com a evolução destas

duas formas de tratamento, desenvolveu-se uma única disciplina na
medicina que passou a chamar-se radioterapia.
das

Esta tornou-se uma

mais importantes formas de tratamento de câncer,

juntamente

com a cirurgia.
O

método de ação da radiação ionizante

sobre

os tecidos e células é inibitõrio, danoso ou destrutivo, de acordo

com a dose aplicada. A vantagem da radioterapia sobre

quer

outro

seus

efeitos destrutivos. Certos tecidos e células,

mente
dos

qual-

método de destruir tecidos está na seletividade

dos

particular-

aqueles de tumores malignos, são mais facilmente danificaou

destruídos do que a maioria dos tecidos normais nas suas

vizinhanças, embora haja dano para todos 03 tecidos irradiados.
O primeiro esquema usado no tratamento de câncer baseava-ce no princípio de que uma dose um pouco acima daquela

(4)

necessária

para matar o epitélio (4) esterellzaria

Epitélio: um dos constituintes da pele e Jas mucosas
mador das glândulas*

o

tumor

e for-
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originário

do mesmo. Essa finica dose controlava alguns tipos

câncer

pele, mas não originou nenhuma cura de

de

tumores

de
mais

profundos.
Sabe-se

hoje gue se a quantidade de

radiação

for cuidadosamente escolhida, ê possível matar as células do câncer, limitando-se o dano às células normais adjacentes. K proporção que as células cancerígenas morrem, elas são eliminadas naturalmente e o crescimento rápido do câncer ê interrompido. Nem todos

os tipos de câncer podem ser assim tratados. Alguns são mais

sensíveis à radiação do que outros, assim como os tecidos do corpo têm radiosensibilidaãe variada (Apêndice B ) .

Atualmente, a radioterapia baseia-se

nos

se-

guintes princípios: (a) é" necessário definir o tamanho, formato e
posição da massa do tecido a ser tratado; (b) durante o tratamento

deve-se procurar ministrar a menor dose possível de

radiação

ao

paciente; (c) deve-se adaptar o tratamento a cada tipo de tu-

mor e a cada localização do mesmo.
Com o desenvolvimento da física nuclear, muito
mais
o

rápido que a aquisição de conhecimentos biológicos básicos,

conceito

de

radiação ionizante foi

melhor

definido.

Foram

instalados geradores de raio-X operando a 100 KV e logo apôs surgiram os cíclotrons, sincrocíclotrons, betatrons, bevatrons, aceleradores lineares e reatores nucleares. Por exemplo, radioisStopos

como

produzidos

cobalto-60, cêsio-137 e iodo-125, que passaram

a

ser

nessas máquinas, complementaram as técnicas quo antes

utilizavam o rãdio-226.

III.1 - Técnicas de Tratamento com Radiação
Desde
esquemas

os primeiros tempos da radioterapia, os

de tratamento eram diversificados, variando a dose

to-

tal, o tempo total do tratamento, o nfimero de seçScs de terapia e

12

a dose por seção»
O tratamento efetivo de

câncer com

radiações

ionizantes depende do fato do tecido do tumor ser mais danificado
pela

radiação do que o tecido normal nas suas vizinhanças ou que

lhe

sobrepõe (Apêndice A ) . Para os tecidos que lhe sobrepõe, fo-

ram

desenvolvidos aceleradores lineares de alta energia com fei-

xes

de fõtons mais penetrantes» Também usam-se partículas

das,

pesa-

tais como prStons, que depositam energia mais densamente no

fim de seu trajeto, que corresponde ao tumor.
Quanto ao tecido normal, nas suas vizinhanças,
torna-se

difícil

monstraram

não danificá-lo.

Estudos radiobiolõgicos

que as células mal oxigenadas (que é o caso

que constituem os tumores) são menos radiosensiveis.
a

deficiência

de-

daquelas

Entretanto,

de oxigenação não tem muita influência quando

se

usa partículas mais ionizantes.
As

radiolesÕee, a parada de certas funções ou

a morte celular são algumas das conseqüências do efeitc da radiação

em determinadas moléculas, que desempenham um papel-chave na

célula (como os genes). Em outras palavras, a radiação provoca
rápido

envelhecimento celular, desordens na

atividade

o

reprodu-

tora celular e morte da célula.
Assim como as
versíveis segundo a
metida,

dose

lesões celulares podem ser

aplicada e a estrutura celular compro-

o mesmo pode acontecer com as lesões nos tecidos. A pos-

sibilidade tíe recuperação dos tecidos depende da dose e do
de

re-

aplicação das radiações. Quando a radiação ê aplicada

modo.
em do-

ses fracixmadaa, permite que a recuperação tecidual se efetue entre

uma

aplicação e a seguinte, isto 6, os indivíduos

resistem

melhor âs irradiações quando aplicadas em doses fracionadas.
Dentre
destacar a

as

braquiterapia e a

técnicas de radioterapia,
teleterapia.

pode~ce

A braquiterapia ê um

13

tratamento com radiação ionizante cuja fonte i aplicada à

super-

fície do corpo ou estS localizada a uma pequena distância da Srea
do

corpo que esta sendo tratada. Este tipo de terapia foi aplica

da logo ap5s a descoberta da radioatividade e consiste em aplicações

de fontes de raios gama encapsuladas em cavidades

ou artificiais dentro do corpo humano
Elas

naturais

(implante intracavitSrio).

são removidas no fim da aplicação, mesmo quando se usa

dioisõtopos
mais

de meia-vida (5) curta (10 minutos a uma hora).

raSua

importante aplicação ê no câncer-cervical. A principal van-

tagem

em relação a implantes é a facilidade de inserção sem

ne-

cessidade de anestesia geral.
A

teleterapia ê um tratamento no qual a fonte

de radiação es-tá situada a uma certa distância do corpo. Este método de tratamento consiste em fazer incidir um feixe estreito de
radiação sobre o tumor, a partir de diferentes direções. Todas as
direções
se

são tais que passam através do tumor, onde seus efeitos

somam, porém ao atingir o tumor eles passam através de

dife-

rentes volumes de tecidos normais e portanto o dano a estes tecidos ê pequeno.
Implantes removíveis, ao

contrário dos perma-

nentes, sSo implantes intersticiais nos quais fontes de raios gama encapsulados são removidas completamente apSs ter sido

forne-

cida a dose desejada, Um exemplo clássico é o implante de

agulha

de rádio.

A sua principal vantagem ê um melhor controle da

tribuição

das

para

fontes radioativas e da dose. Eles são

dis-

indicados

cánceres superficiais (pele, seio e pescoço) e cánceres in-

tra-orais (língua e amígdalas).
Os

principais

radioisÕtopos usados para

im-

plantes removíveis s3o: rádio-226, c5sio-137, cobalto-60, tânta-

(5) Meia-vida: tempo no qual a quantidade de um

nuclídeo radioa-

tivo decai para a metade do seu valor inicial.
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lo-182, irídio-192 e ouro-192.
Implantes permanentes são implantes
cíaís nos quais fontes encapsuladas de raios gama
permanentemente
implantes

intersti-

são

deixadas

no tecido* Eles tem duas vantagens em relação

removíveis:

1) não há necessidade

de

hospitalização

visto que elas podem ser inseridas com anestesia local; 2) a
plantação

a

permanente é" mais simples de ser feita,

im-

especialmente

em tumores nas cavidades abdominais e torSxicas. Implantes permanentes têm duas principais indicações: a) tratamento paliativo de
tumores superficiais,- b) canceres não-extirpSveis
explorações

toráxicas

encontrados em

ou abdominais. Os radioisStopos para

im-

plante permanente são: ouro-198, irídio-192, cisio-131, iodo-125,
xenânio-133.

A decisão de usar ou
cial

não

implante

intersti-

ou aplicação intracavitâria depende do tamanho, localização

e histología do tumor pois em muitos casos hã* diferenças consideráveis
cas

na taxa de crescimento e radiosensibilidade. Estas técni-

são

mais efetivas em tumores pequenos do que a terapia

de

radiação externa, jS que estes proliferam vagarosamente e são relativamente

resistentes à* radiação e., portanto, uma dose equiva-

lente (vide Capítulo V) muito maior deve ser fornecida.
As vantagens do implante intersticial em relação à terapia por radiação externa são: 1) o efeito da radiação ê
mais

preciso

pois tem-se acesso ao tumor diretamente durante

a

implantação; 2) o implante pode ser facilmente adaptado às formas
de tumores irregulares.
*
peuta,

Para

diminuir a dose recebida pelo radiotera-

usa-se hoje em dia a técnica de p5s-carregamento ("after-

loading").

Nesta técnica, o aplicador (geralmente um tubo) plás-

tico vazio ê colocado na entrada da cavidade e só depois disso
que

as

fontes radioativas são carregadas no aplicador. Jsto

se tornou possível porque radionuclídoos artificiais

muito

ê
s6

mais

15

radioativos
uma

fonte

do

que o rSdio puderam ser produzidos, de modo

com a mesma intensidade de irradiação pode ser

que
agora

muito menor, por exemplo, do tamanho de uma ponta de lápis.
Técnicas de pôs-carregamento têm vantagens importantes em relação â implantações diretas: ela não x roduz exposição excessiva â
pode

radiação do pessoal envolvido e a

implantação

ser feita mais cuidadosamente porque a posição do

implante

pode ser bem determinada.
Na
partículas

terapia

com neutrons, protons

ou

outras

pesadas, a transferência de energia se dá na forma de

densos feixes de pares de íons que produzem danos letais â estrutura

do DNA. Os feixes de partículas mais usados são os neutrons

rápidos,

que são os mais baratos de produzir, sendo que os gera-

dores de neutrons são bastante flexíveis para o uso clínico.
O

tratamento

de câncer com neutrons

rápidos

tem demonstrado ser' de grande benefício, principalmente nos casos
de tumor nas glândulas salivares, adenocarcinoma
melanonas (7)

(6) de prSstata,

que não podem ser operados e tumores no cérebro

e

no pescoço.
Estudos

clínicos demonstram que a

combinação

de neutrons rápidos com irradiação convencional com fõtons (raios
gama e X) pode alcançar uma elevada taxa terapêutica quando

com-

parada com a terapia com neutrons rápidos apenas.
A terapia com prStons

(6)

por sua vez,

tem

sido

Tumor de origem epitelial, geralmente benigno, formado

pela

proliferação das células de uma glândula.
(7)

Tumor formado pela proliferação de células carregadas de melanina .
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bastante

utilizada, principalmente em tumores localizados

de órgãos mais sensíveis e provnu ser de grande eficácia no
tamento âe adenomas (9;

tra-

na glândula pituitária, malformaços ar-

teriovenosas no cérebro e melanoma na cor5ide ( 9 ) .
Os feixes de protons têm sido de grande eficácia e podem inclusive ser combinados cora raios-X no tratamento de
tumores mais volumosos

localizados perto de estruturas vitais.

A terapia com ions pesados e mêsons-pi tem sido

utilizada, junto com os feixes de neutrons rápidos,.no trata-

mento

de tipos específicos de tumor no cérebro e no pescoço, das

glândulas salivares e adenocarcinomas de próstata.
cia

linear

A transferên-

de energia dos mésons-pi ê maior gue a dos

prjtons,

porém, consideravelmente mais baixa que a dos neutrons. Entretanto,

sendo os mésons-pi partículas menores, a intensidade da dose

ministrada . não é tão eficaz quanto a dos protons, mas consideravelmente

melhor que a dos neutrons. Contudo, a complexidade téc-

nica e o custo âe uso destes feixes restringiram seu uso a poucos
centros no mundo.

111 .2 - Técnicas de Tratamento Combinadas
Irradiação - Cirurgia
Na

irradiação pré-operatSria o objetivo é re-

duzir

o numero de células malignas da massa do tumor e erradicar

todas

as enfermidade;: microscópicas adjacentes. Ocorre uma dimi-

nuição

do

risco de disseminação do tumor através da ãrea a

(8) Tumor, em geral benigno,

formado pela

proliferação

ser

anormal

dor. olemcnt.oti próprios de uma glândula.
(9) Membrana conjunClva do olho, entre a esclerõtica e a retina.
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submetida à cirurgia e também do lançamento de porções fie células
cancerígenas na corrente sangüínea, o que
tSstaaes

pod-iria acarretar

distantes. As doses ministradas na fase

me-

prê-operatória

são limitadas pela dimensão do procedimento cirúrgico.
Na
radicar

irradiação pSs operatSria o objetivo ê er-

a enfermidade ainda existente apôs o procedimento cirúr-

gico. Devido à* áleatoriedade da eliminação das células cancerígenas

e ao incremento do nfimero de clonogênios malignos, incremen-

ta-se a dose de radiação a ser ministrada a fim de se erradicar o
mal. A irradiação pSs-operatória deve ter início o mais.cedo possível

apSs a cirurgia, e toda a Srea

deveser irradiada.

A

submetida â

resecção (10)

dose básica de tal tratamento" é

de 5000

rad (vide Capítulo V ) , mas deve ser ajustada a cada caso.

Irradiação - Quimioterapia
A quimioterapia ê freqüentemente usada em conjunto

cora radioterapia para a obtenção de resultados mais efica-

zes.
ou

A quimioterapia é o tratamento por meio de agentes químicos
por

certos
Além

organismos

patogênicos ou sobre certos

efetivo
Srgãos

sobre

doentes.

de poder interferir de modo variável sobre a doença, ela

passível
no

substâncias que podem atuar de modo mais

é

de causar efeitos tSxicos de maior ou menor intensidade

organismo do paciente. A quimioterapia mostra-se mais

eficaz

quando ministrada antes da radiação, especialmente em câ*nceres no
pulmão,

na cabeça, no pescoço e tumores ginecolôgicos. Além dis-

so, ministrando-se
-se

identificar

a quimioterapia previamente â radiação, podea sensibilidade do tumor aos medicamentos e

os

potenciais usos dente» para um possível tratamento de manutenção.

(10) Exciaão de parte de um 6rg3o, conoervando-se porção do
bro que se segvfe â parte retirada.

mem-
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Irradiação - Calor
Sabe-se

que

o calor ê", não somente capaz

de

causar a morte da célula, como também é sabido que as células expostas

â

dtnos
a

elevadas temperaturas são menos capazes de reparar

os

induzidos pela radiação. A hipértermia surgiu no sêcuxo 19

partir do desenvolvimento de uma toxina utilizada para induzir

febre,

e

tumor
mia,

na época foram relatados vários casos de regressão

e mesmo cura do mesmo. Na prática, parece que a
sozinha

ou combinada à radiação ionizante, pode

do

hipérterrealmente

ser um agente efetivo no tratamento do câncer, o calor pode diminuir a dose de radiação necessária para erradicar as células pouco oxigenadas.

III.3 - Técnicas Auxiliares

1.

Radiosansibilizadores: Radiosensíbilizadores são agentes

capacidade

de aumentar as propriedades letais da radiação

com
ioni-

zante quando ministrados em conjunto com a radio terapia. O uso de
radiosensibilizadorea de células pouco oxigenadas em conjunto com
a

radioterapia em tumores de maior

aumento
diação

volume pode proporcionar

na taxa de sobrevivência, além de reduzir a dose de
requerida,

podendo ser asados no tratamento

de

um
ra-

tumores

mais resistentes.
Outras

possibilidades que precisam ser explo-

radas são a combinação desses agentes sensibilizadores de

radia-

ção com hipsrtermia ou com quimioterapia. E, finalmente, combinar
os radiosensibilizadores com os radioprotetorea.

2

* RadioPro,fcfll-.ores '•

Òs danou causados às células e aos

tecidos

devido à irradiação, são provenientes da formação de radicais altamente reativos que reagem com o DNA. Estes danos podem ser

re-
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duzidos pela presença de determinados compostos, os quais açlutinam-se aos

radicais livres e

indesejável.
se

impedem que estes reajam de

A ação destes compostos', chamados

forma

radioprotetores,

dS pela neutralização dos agentes oxidantes formados pela hi-

drSlise da Sgua durante a irradiação.

A

fim de que os agentes radioprotetores sejam

fiteis na radioterapia, eles devem proteger melhor os tecidos normais que os cancerígenos e devem ser

ministrados antes da

irra-

diação, sendo inútil sua aplicação após a irradiação.
Para

a

escolha da estratégia do

tratamento,

deve-se ter em mente, principalmente, a velocidade de regeneração
das

células do tumor. 0 tratamento acelerado ê a melhor estraté-

gia

para

tumores capazes de rápida regeneração.

A aplicação

de

pequenas doses vSrias vezes ao dia, ao contrário, ê mais adequado
aos

tumores

tumores

qae não têm capacidade de rápida regeneração.

Para

na faix. intermediária a alternativa é estudar as vanta-

gens apresentadas pelos dois esquemas, utilizando-se de múltiplas
frações diárias de

pequenas doses, a fim de se alcançar uma ele-

vada dose cm curto espaço de tempo.
A constante ênfase na necessidade de novas modalidades

de tratamento parece sugerir que nenhuma técnica tenha

sido executada com pleno êxito e, a não ser que novas fontes, radiosensibílizadores

ou outras técnicas sejam descobertas, que

a

radioterapia seja ineficaz. Nos Gltimos 20 anos, muita informação
foi

adquirida e inCmeros esquemas de tratamento estão sendo uti-

lizados
que
res,

com

resultados passíveis de discussão.

Os

tratamentos

combinam vSrias modalidades de terapia são bastante

popula-

por.'m a multimodalidade por si sS não assegura a eficiência

do tratamento.
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IV - MEDICINA NOCLRAR

A medicina nuclear é a aplicação de
radioativos
co,

materiais

não selados cora objetivo terapêutico e de diagnósti-

fazendo

uso da emissão da radiação ionizante de tais

mate-

riais e da sua distribuição dentro do corpo.
Nuclídeos radioativos de vSxios elementos qv£micos produzidos artificialmente vêm sendo usados para diagnostico, tratamento e pesquisa hS mais de 40 anos.
Certos

diagnósticos

podem ser obtidos sem

a

formação de imagens, por exemplo medindo-se externamente a variação

no

quando

tempo
este

questão.

da radiação emitida
se acumula e

pelo

desaparece do

radioisStopo

traçador

Srgão ou da região

em

Tais medidas cão chamadas de medidas dinâmicas ou cinê-

ticas .
A formação de imagem usada em medicina nuclear
envolve uma fonte de radiação (o radionuclídeo), um

detector

de

radiação e ura equipamento de registro da imagem. Esta imagem será
obtida a partir da radioatividade emitida pelo radionucl.Cdeo distribuído dentro de um 6rg5o ou de lesões. O que faz a imagem Gtil
para

diagnostico são os graus visíveis de contraste entre as re-

giões

afetada e não afetada. A isto se denomina cintigrafia.

Apêndice C

No

são apresentados alguns exemplos de cintigrafia apli-

cada ao diagnóstico.
Em diagnostico, o movimento e a localização de
radionuclídeos

dentro do corpo podem ser medidos "ín vivo" (den-

tro

de um organismo vivo) por instrumentos de contagem localiza-

dos

fora do corpo, ou "in vitro" (fora do organismo vivo) quando

a concçnttaçao de radionuclídeos ê medida nas excreções o fluidos
do

corpo. Oa métodos de diagnóstico envolvem ípena,! donee

pequenas de radiação.

muito
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Em diagnóstico, um radionuclídeo atua como

ura

transmissor,

revelando a localização de uma substância dentro do

corpo.

terapia, o radionuclídeo deve dirigir-se a um

Para

alvo

especifico - uma célula do tumor - e destrui-la. Em alguns casos,
o
se

pr6prio sistema mecabõlico pode transportar o nuclldeo,
este fosse um detonador, diretamente ao alvo. Isto

como

acontece,

por exemplo, com o iodo, onde o prSprio corpo o transporta para a
glândula

tireSide. O iodo-131 (historicamente um dos primeiros a

ser usado em medicina nuclear) ê um emissor beta com meia—vida de
8 dias. Uma vez injetado no corpo, este radionuclídeo viaja rapidamente

até a tireoide e ai se acumula, emitindo então os

raios

beta que irão destruir os tecidos em volta.

Em

terapia, altas doses de radiação podem ser

aplicadas

em tecidos malignos através da administração de radio-

nuclldeos

ou compostos químicos que os contenham, de modo que

o

material radioativo fique concentrado suficientemente no tecido a
ser
de

destruído. A radioatividade administrada terapeuticamente é,
modo geral, centenas do vezes maior do que aquela usada

para

diagnóstico.
Uma
a

década

nova técnica terapêutica, em estudo desde

de 30 nos Estados Unidos e Japão, vem sendo

principalmente

no

formados

pela

proliferação

técnica,

denominada

dos

tratamento de tumores cerebrais e de

tumores

de células com melanina. Essa

boro-nêutron-terapia, utiliza a

emitindo

alfa e transformando-se cm Stoinos de lItio-7.

ao

se injetar no paciente uma substância que contenha

de

boro » que reagem com as moléculas cancerígenas e

nova

capacidade

átomos ân boro-10 de absorverem neutrons térmicos,

partículas

com

utilizada

Assim,

moléculas
irradiS-las

um feixe de neutrons térmicos, as partículas alfa provenien-,

tea da reação s5 danificarão as células doentes, não úustruindo o
tecido

sadio adjacentes ao tumor. O tecido normal B6 receberá uma

décima

parte da dose de radiação liberada por 'outros tratamentos

de radioterapia convencionais.
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Uma outra alternativa para terapia na medicina
nuclear

é

o uso de anticorpos marcados com radionuclídeos

(ra-

dioimunoensaio) que são transportados para o local apropriado. Um
anticorpo (11) ê uma proteína que se liga a uma determinada molécula ou a um antígeno (12), dentro do corpo. Os anticorpos têm um
papel importante em nosso sistema imunolfigico, atacando

virus

destruindo-os.

Cada

antígeno

específico,

os dois se adaptam mutuamente como se

e

espécie de anticorpo se liga a um

chave a uma fechadura.

fosse

Assim, se as células de um tumor

e
uma

possuem

um Gnico antígeno em sua superfície, então o anticorpo apropriado
irá

se agregar a elas, e se este anticorpo transporta um radioi-

sStopo,

este

pode ser letal para as células do tumor, pois

xrS

destruílas-com a radiação.

Contudo, o
com

interesse em

anticorpos

radionuclídeos não se restringe ao seu uso em

marcados

terapia,

mas

também em diagnóstico, uma vez que sua propriedade em transportar
o

radionuclídeo para o local do tumor pode ser de grande

ajuda.

Com este propósito, o Indio-111'provou ser eficiente, uma vez que
é ura emissor gama passível de detecção através de gama-cámaras.
Porém, a

principal

dificuldade neste tipo de

. trabalho, tanto em terapia como em diagnostico, reside no fato de
que

os a.iticorpos usados até agora não sao suficientemente espe-

cíficos pois eles se agregam tanto a tecidos normais como a célula»

canciirosiis. Em diagnostico, estes levam a confundir

imagens

na

qual os tecidos normal e canceroso aparecem da mesma forma. E

, em

terapia, isto significa que a radioatividade estS sendo espa-

lhada no corpo e não comente concentrada no tumor.

(11) É qualquer dao

substancieis

produzidas pelo

organismo

co-

mo reacao âs substâncias estranhas que nele penetram.
(12) Antígeno é qualcjnor

substância capaz de, penetrando no

ganismo, provocar a formação de anticorpos.

or-
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Una outra aplicação de radioisStopo 5 sua utilização

como bateria de marca-passo (Ref.6). Este aparelho

elé-

trico é implantado no organismo para compensar debilidades do coração.
maior
o

0

marca-passo é implantado através de operação e

quanto

a vida média do aparelho, a menos operações serS submetido

paciente. 0 plutônio-238 é um emissor alfa e estas

partículas

de alta energia chocam-se com as paredes de seu recipiente gerando

calor. Este calor passa então através das paredes sendo

con-

vertido em energia elétrica por termopílhas.

Devido
ministradas

internamente,

interesse:

às radiações na medicina nuclear serem
duas áreas expostas são de

principal

o órgão crítico e o resto do corpo. O 6rg3o crítico ê

aquele Srgão que recebe a dose de radiação maior do radionuclídeo
e que pode ou não ser o õrgão de interesse para determinado estudo.

Isto

vai depender do radionuclídeo administrado, sua

radiofarmacêutica,
inteiro"

é

outras

drogas usadas, etc. A dose de

a dose média do radionuclídeo no corpo. A

forma
"corpo

tabela

I

lista alguns; dos nuclídeos mais usados e as doses de radiação associadas

a

diagnostico

eles» Ma maioria dos casos, as faixas de

dose

para

são consideradas insignificantes, exceto para a- área

de genética e o caso em que envolva feto.
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Tabela I

IsStopo

Estudo

Organ Crítico/dose
(m rads/p Ci)

Dose de corpo inteiro
(m rads/p Ci)

iodo-131

exame de cérebro

sangue/12-15

meta-tecnécio-99

exame de cérebro

/0.25-0.3**

0.C12

mercúrio-197

exame da cérebro

fígado/10-15 0.01

0.01

roeta-tecnêcio-99

tireóide

tire6ide/0.25-0.3

0.012

iodo-131

tir^Oide

tireoide/1600

cro;flo-51

hematologia

baço/45

0.25

ferro-59

hematologia

baço/140

22

strôncio-85

ossos

ossos/38

12

fósforo-32

ossos

ossos/35

10

iaeta-tecnScio-99

f 7ado

fígado/33

0.02

iodo-131

fígado

fígado/2.5

ouro-192

fígado

fígado/38

(pertecnetaco)

(pertecnetato)

(coloide)

1.7

** Cora a obstrução da tir&ftíâe, o aparelho intestinal torna-se o Srgão crítico.
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Considerável

atenção deve ser dada áo

decai-

mento radioativo do radionuclídeo usado, neste caso nuclíâeos
meia-vida
determinada
lidade

de

curta

de

são geralmente preferidos. A,faixa de energia ê

pela atenuação da radiação no corpo e pela exequibiuma alta eficiência de deteção, sendo o intervalo

de

100 - 200 KeV (13) considerado S t i m o . O tecnêcio-99m ê amplamente
utilizado,

pois possui as vantagens de um decaimento muito

ade-

quado, méia-vida de 6 horas e emissões gama de 140 KeV.

De

todos os radionuclídeos usados em medicina

nuclear, o uso do radioiodo é provavelmente o melhor documentado,
tendo sido usado clinicamente pela primeira
1940.

vez

no

início

de

O uso original como um traçador em estudos da função e me-

tabolismo da tireôide foi expandido para incluir a terapia de vSrios problemas da tireSide bem como diagnostico.

IV.1 - Radionuclídeos mais Utilizados
A

seyuir, são apresentados os

radionuclídeos

mais comumente utilizados.
Iodo

131

nucleares

- ê o isõtopo do iodo mais usado. Obtido

em

reatores

a partir do telurio-130, sua meia-vida 8 de 8,05 dias;

possui vSriafi em.ir.s5es, tanto garoa como beta, sendo ns principais
de 190 c 364 KeV, respectivamente, de tal forma que tanto a irradiação da tireõide ê alta (1.000 a 2.000 rad/mCi), como a de todo
o

corpo (0,5 a 3,5 rad/mCi). Pela elevada energia gama, sua

tecção através da cintilometria

apresenta

problemas

de-

(necessita

colinadores o dispositivos, mecânicos que afetam seu desempenho) e
a radiação beta limita seu uso em pediatria. Apesar destes

fato-

(13) Eleotfonvolt (eV): unidade de energin igual a energia adquiri ida

por mn (iletrun quando passa por uma diferença de

de 1 volt no vácuo. 1 KeV = 1000 cV.

potencial
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res

adversos, continua sendo o mais utilizado,

fundamentalmente

pelo seu baixo custo.
Iodo

123

baixas

- as principais vantagens deste radionuclíâeo

são

as

energias de suas emissões gama e a ausência de

partícula

beta. Inicialmente era produzido apenas em cíclotrons.

0 recente

ãesenvolvimento

do

método de extração a partir

do

xenônio-123

permitiu obter um produto quimicamente mais puro. Entretanto/ seu
custo

alto e sua meia-vida curta

(13,3 horas) limitam o seu em-

prego em clínici.
Tecnêcio

99m - ê um emissor gama puro, cuja meia-vida é de 6 ho-

ras. Tem uma energia de 140 KeV, o gue o torna especialmente útil
para

a

cintigrafia. Suas

cintígrafo retilíneo ou pela

imagens podem ser obtidas

seja

pelo

gama-câmara (vide Apêndice C ) ,

com

boa resolução. Nota-se pequeno aumento da radiação de fundo (14),
que não chega a interferir no exame, que pode ser realizado em 20
minutos.
TSlio-201 - usado como

agente para mapeamento do

miocãrdio.

Os

sais de tSlio são também conhecidos por sua localização na medula
renal.
GSlio-67 - na forma de citrato, tem sido muito utilizado para mapeamento
clclotron

de tumores moles e abscessos, podendo ser produzido
através

da

irradiação do zinco ou do

cobre.

no

Outras

aplicações: mapeamento do cérebro, diagnostico da osteomelite (Ga
na

forma de citrato), pneumonia, tuberculose ativa, tumores

nignos, gastrite, pleurisia,

enfarto do mioeSrdio,

be-

inflamações,

artrite reumatoide, ginecomastia, etc.

(14) Radiação de furirto 6 a radiação natural do ambiente,
clui, raios

cSsmicoB e a radiação proveniente de

radioativos presentes na natureza.

que inelementos
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É

apresentado no Apêndice D um resumo dos

dionuclídeos traçadores tumorais.

IV.2 - Métodos de Diagnostico
A

seguir

são apresentados alguns métodos

de'

diagnostico usando radionuclídeos.
TireSide - usa-se o iodo que 6 essencial para a
mônios

produção de hor-

desta glândula. O iodo radioativo é administrado, seguin-

do-se absorção e distribuição pelo corpo, captura e retenção pela
glân-dula tire5i.de. Este iodo ê incorporado â glândula, ê liberado
de

volta

â

circulação contido no hormônio por

ela

produzido,

transportado para tecidos periféricos e metabolizado. Assim, para
se verificar o funcionamento da tireõide, mede-se a função

cole-

tora de iodo dessa glândula, através da determinação da radioatividade

na

urina, no sangue e na prSpria tireSide. Isto

permite

detetar qualquer alteração na função da tireSide.
Para

se determinar anormalidades morfolõgicas

(de forma e volume) da tireõide, usa-se iodo radioativo ou tecnêcio

99m. 0 traçador ê administrado e faz-se uma c.lntigrafia

que

permitirá" fazer o diagnóstico.
*
Cérebro

-

o radionuclídeo (tecnêcio 99m) é administrado ao

pa-

ciente e concentra-se mais na lesão do que nos tecidos circundantes

normais. Vários mecanismos são responsáveis por esta concen-

tração,

entre

eles o aumento do nfimnro e da permeabilidade

dos

vasos sangüíneos em tumores cerebrii.s, bem como o metabolismo das
células malignas. Devido ao fato de que o cérebro está fisicamente

separado

de outros Srgãoe vitais, a cintigrafia permite

uma

boa eficiência na deteção do traçador.
Além
como

do diagnostico de tumores, outros danos,

traumas que podem ocasionar concueeão, contusão ou hemorra-
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gia

cerebrais, bem como lesões congênitas, podem ser

detectados

com o uso de traçadores.
Pulmão

- suspensões de albumina marcada com tecnêcio 99m são ad-

ministradas por injeção intravenosa. Os agregados de albumina são
imediatamente
fia.

retidos no pulmão, o que ê registrado na cintigra-

As diferenças entre o fluxo de sangue nas regiões normal

e

doente do pulmão fornecera informações para o diagnostico.
Trato

gastrointestinal - vários radionuclídeos (iodo—131, tecnê-

cio-99m, ouro-192) são usados para diagnosticar doenças do intestino,

fígado

e pancreas. A medida de absorção de gorduras

pelo

intestino pode ser feita administrando-se ao doente uma quantidade

medida de gordura marcada (gordura associada a uma substância

radioativa). Amostras de sangue e de fezes são colhidas e sua radioatividade
trada

ê medida. Se 10% ou mais da radioatividade adminis-

for detetada no sangue e 5% ou menos for detetada nas

fe-

zes, a absorção foi normal. O uso de radionuclídeos injetados por
via

intraveuoaa

permite registrar o peso, tamanho e

densidade

relativa de tecidos hepSticos.

Rins

-

.testes

doenças renais unilaterais não podem ser
de

detetadas

rotina porque o rim não afetado logo compensa

o

por
rim

doente. Assim, a renografia com iodo-131 ê uma técnica muito Gtil
para

avaliar

funções

renais

individuais,

fluxo

sangüíneo

e

obstrução urinaria. O traçador é injetado por via intravenosa e a
radioatividade 6 detetada externamente. 03 dados obtidos permitem
que

uma curva seja traçada, curva esta que representa a absorção

do traçador pelos rins e sua posterior eliminação do organismo. A
analise desta curva permite obter informações fiteis sobre as funçoes renais .
Sistema cardiovascular - traçadores (gSlio-67) são injetados
veias

nas

do paciente e detectoren são colocados em partes específi-

cas do corpo, dependendo do que ee queira medir. Mo caso de medida

de potência efetiva do coração, o detector ê colocado sobre o
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peito do paciente e sob o pé quando se mede a circulação
rica. A partir da radiação medida são

construídas

perifé-

curvas

cujas

formas e/ou Sreas fornecem informações úteis ao diagnóstico.
Além dos nuclídeos radioativos/ também

alguns

nuclídeos estáveis podem ser utili'.ados em medicina (Ref.5). Eles
são

em

nfimero limitado, isõtopos do hidrogênio, do carbono,

nitrogênio
sos".
-

do

e do oxigênio e são chamados de "traçadores silencio-

Em cada caso, o isôtopo principal (hidrogênio - 1, carboio

12,

nitrogênio - 14 ou oxigênio - 16) vem acompanhado de

proporção

constante

de

um ou mais isStopos

uma

secundários

cujas

radiotraçadores isotSpiços estáveis

podem

administrados oralmente e os produtos metabSlicos nos

quais

abundâncias variam de 0,02% a 1,11%.

Os
ser

eles se apresentam (por exemplo, Sgua do corpo) diSxido de carbono respirado, uréia) podem ser verificados na respiração, saliva,
leite,

urina

e fezes. A proporção dos "txaçadores

presente nos produtos metabõlicos permite determinar

silenciosos"
o gasto to-

tal de energia do organismo, a massa sem gordura do corpo, a adequação

da

proteína

em dietas e a absorção de

nutrientes

apôs

diarréias.

IV.3 - Estudo aas_Pungõcs Dinâmicas
O termo "estudo das funções dinâmicas" é usado
para descrever os estudos das rápidas mudanças fisiológicas ocorridas

no

corpo

humano. Os radionuclídeos

são

particularmente

apropriados

para estes estudos jS que podem ser medidos mesmo em

quantidades

extremamente

pequenas e são detectados

Estas duas qualidades permitem o

estudo de um

facilmente.

sistema

orgânico

através da introdução de um traçador. Sabe-so que o decaimento de
um

radionucJ.ídoo

funções

6" uma função logarítmica e como a maioria

das

fisiológicas possuem propriedades seraalhantfis, dove

ser

considerada

outra

forma de medição de fluxos, feita atarvês

da
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anSlise de curva. As curvas obtidas podem ser estudadas -por
lise

comportamental ou por integração e embora as teorias

diferentes,

o resultado numérico ê o mesmo, quo é o que

anSsejam

importa

aos clínicos•
Os

sistemas

fisiológicos 'linâmicos

que

vêm

senão estudados através de radionuclídeos incluem diferentes partes do corpo, o fluxo sangüíneo e o aparelho renal. Os volumes do
sangue,

do plasma, do fluido extracelular e o. volume de água são

estudados através dos radionuclídeos usando essencialmente a mesma metodologia.
A medição do fluxo sangüíneo sem a metodologia
de

traçadores torna-se difícil, algumas vozes perigosa. O rendi-

mento cardíaco e os fluidos sangüíneos cerebral, renal e muscular
são

medidos usando radionuclídeos ao invés de procedimentos quí-

micos ou físicos. •
O Rendimento Cardía.cot A determinação do

rendimento cardíaco por

técnicas de indicador de diluição teve imensa significação clínica.

Existem

muitas condições onde deseja-se saber o

cardíaco mas or.de o

rend'.monto

cateterismo cardíaco (15) não ê clinicamente

justificado. Nestas circunstâncias os radionuclídeos podem satisfazer

a necessidade de medição da função cardíaca sem restrições

que pode ser realizada de forma simples e rápida.
A medição do rendimento cardíaco com radioisStopoj;

ê extremamente üimples, entretanto existem

fontes

significativas

de erro. Geralmente o resultado matemático (uma curva)

ê

obtido através de um detector apontado pata a artéria aorta. Se o
detector
coração

esta posicionado impropriamente, a atividade normal

do

interferirá na curva. Entretanto, para propósitos clíni-

(15) Cate ter ifcfmo caxâíaco: passagem de um pequfitio catetor através
de uma veia do braço, perna ou pescoço atê o coração.
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cos, os métodos isotSpicos oferecem confiança para realizar a medição do rendimento cardíaco na prõpria cama do paciente.
Isotopos
cientista

pesquise

que emitem raios gama permitem que o

o corpo humano sem dissecação, distorção

ou

manipulação do mesmo.
O

estudo das funções dinâmicas ajuda muito

a

medicina nuclear a entender o tratar problemas clínicos.

Volume de Ãgua: O volume de Sgua no corpo humano 5 composto basicamente

por

duas partes: intracelular e extracelular. A

extracelular,
e

40%

incluem

porção

que representa de 15% a 25% do peso total do corpo

da água total no corpo, possui varias subdivisões.

Estas

plasna, linfa intersticial, tecido conjuntivo e cartila-

gcira, osso e fluida transcelular. Secreções e fluido cêrebro-espinhal

também

são considerados de origem extracelular.

Devido

a

problemas fisiologi-cos com os traçadores utilizados, o cálculo do
volume de água extracelular varia de acordo com o método utilizado. Os traçadores mais comumente usados na determinação do volume
35
de água extranelular são o estrôncio-35 (como Na
SO ) e o bro82
2
4
meto de sódio (Na B r ) . O sulfato 6 mctabolizado e o brometo penetra

nas células e tecidos. O mêcodo usual envolve a

intravenosa

do

aplicação

traçador, medição d« amostras apôs 24 horas e

a

quantidade de traçador medida na urina.
O

volume

de água intracelular

ê

geralmente

24
calculado com

Na e o volume de potássio é medido de forma simi-

lar utilizando potSssio-42 e amostras de urina.
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IV. 4 - Radioiraunoensaio (16)
O campo de
ferramenta
havia
no

radioimunoensaios

representa

uma

poderosa. Antes do desenvolvimento desta técnica, náo

qualquer meio aceitável

para medir os hormônios peptídios

plasma sangüíneo, uma vez que n&o' são possíveis sua separação

e medida usando técnicas clássicas de química» Antes do desenvolvimento dos procedimentos em radioimunoensaio, o
era o Cínico meio

bioensaio

(17)

disponível para fazer testes com um determinado

hormônio. Na prática, poucos bioensaios têm a sensibilidade e especificidade

necessárias para medir a baixa concentração de hor-

mônios pepfcídios normalmente encontrados no plasma e soro.
Os problemas comumente encontrados em procedimentos de bioensaio podem ser eliminados usando radioimunoensaio.
Basicamente, esta técnica é baseada na competição entre os hormônios marcados e nao marcados para se ligarem a um anticorpo específico •
0

termo

antígeno

«5 usado para

definir

uma

substancia que ê capaz de induzir a formação de anticorpos ou que
se

combina

com um anticorpo específico. O termo

"imunSgeno"

ê

usado para descrever substancias que iniciam uma reação de imunização.

Uma grande parte dos hormônios não peptídios são

antíge-

nos, uma voz que eles podem ser combinados com anticorpos, contudo

eles não podem ser classificados como imunógenos uma vez

(16) Radioimunoensaio:
nos ou anticorpos

determinação dri

concentração

que

de antíge-

atrav6c de uma substância marcada com

um

radionuclídeo que reage com a substância sob teste<
(17) Bioensaio:

determinação do

poder

ativo de uma

amostra de

determinada droga através do estudo d,*> seu efeito na

prepa-

ração

quando

de um animal vivo ou de um organismo isolado,

com parado com o efeito de uma preparação padrão.
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não são capazes de provocar uma resposta imune/ ou seja, não conseguem

provocar a formação de uma quantidade detectSvel de anti-

corpos.

Antlgenos deste tipo são chamados hapteno. A fim de pro-

duzir anticorpos para esta classe de compostos, é necessário acoplar o hapteno a um peptídio.
Um antlgeno é reconhecido por um anticorpo p e los

seus "sítios de ligação", denominado como "determinantes an-

tigênicos".
Em geral, a técnica de radioimunoensaio utiliza

a

habilidade de um hormônio n§o-marcado do plasma,

sangüíneo,

de

ou

competir com um hormônio radioativaraente

soro

marcado

para alcançar'locais (sítios) que sejam receptores específicos em
moléculas

de anticorpos, üsantio esta reação de inibiçâo competi-

tiva, pode-se ver que um aumento na concentração de materiais não
marcados resulta em um decréscimo na quantidade de hormônios marcados. Na técnica de radioimunoensaio usando inibição competitiva
(18),

uma curva padrão ê primeiro preparada usando uma

diluições

série de

de antígenos não marcados na presença de concentrações

idênticas de hormônios marcados e antisoro.
Quantidades conhccidí.s de hormônios
genos) são adicionadas gradativamente para
padrões.
das

formar uma

(ou antlsérie

de

lia rnaiorii dos casos, amostras desconhecidas ntío testa-

no mesmo tipo de plasma e colocadas em tubos marcados.

um período de incubação,

ApSs

as frações ligadas fc livres do hormônio

uicircado são separadas, e essas amostras são então contadas com UM
contador

gama,

no caso de radioisõtopo emissor gama, ou com

um

contador do cintilaçSo para emissor beta. Os resultados são então
representados em grSficos e comparados com a curva padrão, o

que

fornecerá a quantidade de hormônio desconhecida adicionado.
(18) Inibição Competitiva: inibiçâo da

atividade

da

enzima

qual o inibidor compete com o substrato por sítinis do
ção na enzima.'

na

liga-
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V - PROTEÇrtO R A D I O L O G I C Í V

V.1 - Radiações na Natureza
Embora
proteção

o reconhecimento da necessidade de uma

radiolSgica s5 tenha surgido apôs a descoberta das

diações

ra-

ionizantes, o homem e nosso planeta estiveram sempre su-

jeitos às radiações provenientes de raios cSsmicos e de elenieii-.ns
naturais radioativos existentes na crosta terrestre. A intensidade dessa radiação ionizante tem permanecido praticamente constante

por milhões de anos. Alguns materiais radioativos como potSs-

sio-40, carbono-14,

urânio, tõrio, etc, estão presentes em quan-

tidades variáveis nos alimentos.

Apesar

do entendimento pelo homem logo ap5s a

descoberta das radiações ionizantes de seus danos e de como impedir

esse dano, o homem foi relativamente lento era se

aproveitar

dessa experiência. Durante a primeira guerra mundial, quando houve

um aumento dos equipamentos de raios X e quando o uso

trial

do

elemento rSdio tornou-se grande, muitas pessoas

foram

a prolongadas exposições externas âs radiações

ioni-

submetidas
zantes

indus-

bem

como â ingestão e inalação do radium. Isto

levou

a

muitas mortes.
Muitos
diologica

foram

problemas novos acerca da proteção ra-

introduzidos por volta de .1930/1940, devido

ao

desenvolvimento e construção de vários tipos de equipamentos aceleradores. Algunr acidentes ocorreram devido a negligência e falta

de cuidado, *: muitas pecnoas acumularam doBoa

de

radiação.

felizmente já por esta 6poca

alguma

desnecessárias
consideração

foi dada aos prcblemac de proteção radiolãgica .
O
na

primeiro reator atômico enteou p-m

operação

Universidade de Chicago em 2 de dezembro de 1942 e o x>rimoiro

reator

para

produção

de energia iniciou eua

operação

em

Oak
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Ridge, Tenessee era 4 de novembro de 1943. Esses
marcaram

desenvolvimentos

o início de uma nova era dos problemas de proteção

diolôgica

ra-

uma vez que mesmo naquela época jS se reconhecia que a

produção de radiação gama em um reatar era equivalente a radiação
de centenas de toneladas de rádio trazendo ainda a produção

adi-

cional de neutrons»
O
de

estudo da proteção radiolõgica foi

chamado

física de satide ("health physics"), iniciou-se em 1942 e

>'sx-

pandiu-se por todo o mundo.
Em todos os projetas ligados à energia atômica
e em todos os laboratórios onde se trabalha com radiação ou materiais

radioativos encontra-se um setor de proteção

radiolôgica.

Independentemente do numero de pessoas que trabalham com radiação
ê

essencial que todas, sem excessão, entendam como trabalhar com

a radioatividade c permaneçam sempre atentas para impedir a exposição

à

radiação em excesso tanto de si mesmas como

de

outras

pessoa*; .

V.2 - Unidades de Medida dat; Radiações
0
Unitfj)

ICRU

(International Commitee on

Radiation

propôs a unificação day unidades de radiação pelo sistema

internacional, e cr.tarj são apresentadaü a seguir.
A

.quereis (Bq)

atividade de uma fonte radioativa a expressa cm Bedefinido como a quantidade de

elemento

radioativo

que sofre 1 desintegração por segundo.
1 Hq
t. também

utilizado

1 dp s

o Curie (Ci) e seus sub

múltiplos

(mCi

«

mlcrr» C i ) . Urn Curio <1 a quantidade de ma t^rial ' radioativo na qual
10
3,7 x 10
núcleos se desintegram a cada segundo»
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1 Ci
1 mCi
1 micro Ci

10
3,7 x 10
dp s
3,7 x 10 dp s
4
3,7 x 10 dp s

Deve ser lembrado que a definição de atividade Bq ou Ci refere-se
à desintegrações que ocorrem e não ao nGinero de partículas ou radiações
Bq

de

emitidas por segundo. Para se medir o contefido em Ci

ou'

uma quantidade de Stomos radioativos, deve-se conhecer

o

esquema de decaimento.
Exposição:
efeitos

Define

a

quantidade de radiação em função

de

seus

sobre o ar seco, nas condições normais de temperatura

e

prensão. A unidade de exposição ê o Roentgen (R)«

Roentgen - Ê a quantidade de radiação X ou gama tal que a emissão
corpuscular

associada

produz em 0,001293 g (1 cm ) de ar

nas

condições normais de pressão t temperatura, íons

com

uma

unidade eletrostStica de carga elétrica de

seco,

carregados
cada

sinal

(todos os Sons positivos somados com todos os íons negativos perfazem

duas unidades eletrostáticas de. carga elétrica). É

também

utilizado o milésimo de Roentgen (mR). O ritmo de exposição à radiação X ou gama ê expresso em R ou mR por unidade de tempo (R/h,
mR/h, mR/min, etc).

Dose Absorvida;
Ê
de

a energia depositada na matéria por unidade

massa, fí um conceito muito simples sendo vS.lido para qualquer

tipo de radiação e de material. Deve-se notar ainda que <ã um conceito

macroscópico,

pressupondo que numerosas

colisões

ocorrido no volume correspondente à massa considerada.
de

tenham

A unidade

dose absorvida é o Gray, que corresponde a uma dose absorvida

de 1 Joule de energia por Kg de material absorvente.
1 Gy * 1 J/Kg
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Anteriormente era utilizado o rad, equivalente a 100 erg/g e esta
unidade ê ainda bastante

encontrada.

1 Gy = 100 rad

Usa-se ainda o mrad

(milésimo de r a d ) .

Para

indicar a variação da dose absorvida

por

unidade de tempo usa-se o Gy/h, Gy/m, rad/h, mrad/h, etc.

Dose Equivalente

A noção de dose absorvida está portanto
da

â*

energia depositada mas não leva era conta o

causado

para uma quantidade conhecida

natureza da radiação

de

desgaste

real

ao meio quo possui vida. Com efeito estes desgastos

funções,

energia

liga-

são

de energia depositada, da

(yama, X, neutrons, p r o t o n s , alfa, etc) e da

inicial das partículas ou fítons considerados. Cada

tipo

radiação deve então ser caracterizado por ura parâmetro suple-

mentar

chamado

fator de qualidade

( P Q ) . Este fator é um

nfimero

sem dimensão, função da naturer-ia da radiação e da sua energia.

Exemplos rio fator de qualidade:

raios X e gama ân todas as energias
partículas e elétrons com E

0,03 Mev
max

Partículas

3 com E

0,03

Mev

1,7

mo. x
Partlcui.An

a

naturais

10

Nficleori pesados áe. recuo

Nêutrona

térmicos

(0,025

20
eV)
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TraLan«3o-ne

de radiação absorvida pelo

corpo

humano, define-se o Sievcsrt que ê" a quantidade de qualquer radiação

que produz no homem o mesmo efeito de 1 R de raio X ou

gama

de 250 KeV.
O

Sievert liga-se ao Gray através do fator de

qualidade.
Sv = Gy x FQ
Usava-se

anteriormente o rem

(roentgen equi-

valente iTian) que ó igual ao rad multiplicado pelo Fator de Qualidade da radiação. Esta unidade ainda é bastante utilizada.
1 Sv = 100 rem
Usa-se

para

dose equivalente também

o

mEv,

mrem e em caso de variação com o tempo o Sv/h, mSv/h, rem/h, etc.
Um
por

radionuclídeo

desaparece do corpo

seu decaimento radioativo natural, caracterizado pela

-vida

física T

e pela eliminação metnbõlica. Define-se a

humano
meiameia-

-vida biológica T como o lapso de tompo necessário ao corpo para
b
eliminar a metade da quantidade de radionuclídeo absorvido. A
meia-vida

efoLJ.va T

, que luva em conta os dois modos de ulimief
naçSn, é definida como:

1

1

••

Tcf

+

1

Tf

ou

Tof

= • Tb

Ti-

. Tf

Tb + Tf

V . 3 - Doses M<£x i «VÜ r. P r r m_i_U idos

7\
Protoct-ion)
an

radiaçõori

foi

ICRP

criada

em

(Intcrra tional

Comtniosion

'\92S. Os objetivos

sao a prevenção

ou a diminuição

on

Radiation

da proteção
de Beus

contra

efoitof! s o -
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mStieor,

e yenõticos. Desta forma, o problema das exposições crô-

nicas adquire especial importância, quer sejam consideradas exposições intermitentes ou exposições continuas.

O
veis

ICRP estabelece as doses máximas

permissl-

que, de acordo com S<ÍU julgamento, as pessoas profissional-

mente

expostas podem receber sem apresentar efeitos considerados

inac*eit£?eis

pelo prSpcio ICRP ou outra autoridade competente. O

ICRV cambem faz recomendações a respeito das concentrações de radiação quo pods;n ser toleradas na Sgua potSvel e no ar.

Exposição

Ocupacional:

exposição de ura indivíduo

que

trabalhe

normalmente numa Srea radiologicainente controlada.

Na

tabela abaixo estão alguns efeitos esperados apf>s uma exposi-

ção aguda de corpo inteiro.

Pose (rera)

IEfeito

1000 0

|

Destruiyno do te_c ido loca 1 m c n t e em radioterapia

50 0

|

Meta de_clajs pos s o as

100 -^__2_0_p

(

WSuseí.s, fadiga, rueda de cabelo, perda de po.f;o

50 - 10 0

j

Pequenas a I t e m çõe z temporárias no sangue

_0 -_ 5_0_

|_ N e n h u m

Sensibilidade

expo shas mor rem

o fe i to de t e t {í_vjel

d o s ó r g ã o s : n e m todo;? o s Srgãoí; s ã o i g u a l m e n t e s n n -

sívoJ.s 5 r a d i a ç ã o . Os m a i o

seiisíveis c ã o a s c é l u l a s p r o d u t o r a s de

s a n g u e , os firgãos r e p r o d u t o r e s , o e s t ô m a g o
sibilidado
menos

interniodiSria

o os o l h o s . O s d", son--,

s.ao a p n l e , o s p u l m õ e s

si*nsívf;ia s ã o os m ú s c u l o s , o s n e r v o s

e os

e o fígado.

Os

com;->i o. t a -

OSSOÍÍ

mente desenvolvidos.

Os
indivíduos
população

mrtiij.mofi

iierrn í.ssíveís

são díforentes

p r o f iasioníi leionte e x p o s t o s , o c a s i o n a l m e n t e

para

expostos e

em g e r o l e t a m b é m dcpeadeai d o S r g ã o o u r e g i ã o

atingi-
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dos.

De acordo cora as mais recentes normas cia ICRP estes máximos

são:

Profissionais

Ocasionais

Publico em geral

corpo todo5

gonadas,

rem/ano

2

rem/ano

0,5 rem/ano

olhos,
medula
pele, ossos

30 rem/ano

12 rem/ano

3

rem/ano

30 rem/ano

7,5 rem/ano

tlreôide
mãos, braço
7 5 rem/ano

pés,
tornozelos

1

todos os

•

15 rem/ano

outros
6ryãos

1,5 r o. m / a n o

|

Para o Brasil, aa normas adotadas encnnftani-so
definidas na publicação CNEN-NE-3.01

(Julho/190S).

Algumas recomendações e limites adofcarlon:
1 - A população, como um todo, não ser exposta a IHÍI i s de 5 rem/3 0
anos

a fim de evitar efeitos de natureza genética. Essa done

ê chamada de genética.
2 - As exposições acidentais até 25 rem não produzem

efeitos vi-

s í v e i r; .

3 - A doso letal c considerada como sendo 400 R.
- Em cat; o de emergência pode-sc chegor a 12 rom/ano numa
sição de corpo todo.

expo-
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5 - A radiação do fundo (Bg) atinge 120 mrem/ano.
6 - Procedimentos medicos 1 rem no máximo.
7 - Deve-se evitax" que indivíduos com menos de 18 anos tomem radiação

e a dose acumulada por indivíduo não deve ser

supe-

rior àquela calculada pela fórmula:
D = 5 ( W - 18) onde N ê" a idade e D a dose em rem
8 - Mulheres com capacidade reprodutiva -

1,3 rem/13 semanas no

abdõmem.
9 - Mulheres grSvidaR - " rem durante a gravidez (no abdômcm).
10 - Existem tabela:; com as concentrações máximas perraissíveis no
ar e na Sgua para cada radioeleracnto, estabelecidas para exposição contínua.
Os

princípios mais importantes fia proteção

à

radiação são:
qualquer exposição à radiação ê perigosa o,

consequentemente,

todas a:; dorjos devam sei* minímizadas .
à toda radiação quo «ora submetido um indivíduo deve sei feita
urna

anSlioe ri«co-bencfício e sô" devera ser executada no caso

doa benefícios aerem maiores do que os riscos inerentes a esta
atividade, renpeitando o princípio anterior.
Os
ceito

do

£>rincípios acima levaram a criação ao con-

"tur> baixo quanto razoavelmente exeqüível"

(ALAKA

"as low as reasonably achievable"), que atualmente ê adotado pelo
NCKP (Niifildiar Cornmí.f.B.í.nn mi Radiation Protection ânu Eflfcadna Unidon) o, de tjm modo yeral, pelas organizações reguladoras e.otatrtin
nacionais

c

in te m a c lanai s . A obtenção da uxpnr. Lçftees ALAKA 6

a
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concepção
lho

eficiente e funcional a ser adotada em Sreas'de traba-

onde o pessoal posr.a se mover livremente e : assim,

seus

objetivos com o mínimo

alcançar

de interrupção e exposição a fontes

de radiações. Qualquer que seja a fonte de radiação, ela dove ser
armazenada

em Srea especial, adequadamente blindada e localizada

longe de Hxean de grande trafego.
Para

satisfazer o critério ALARA e necessário

co-

nhecer os níveis de radiação presentes t sua localização. Deve-se
realizar
a

medidas periódicas dos níveir de radiação e identificar

distribuição

instrumentos

da

radiação na instalação.

adequados

Os

dispositivos

para tal controle dependerão do tipo

e
de

radiação a ser detectada, e da sua faixa de energia.

Fontes de Radiação e Contamina cão
.Fonte

de radiação ou fonte radioativa ê qual-

quer material ou aparelho que emite ou 6 capaz de: emitir radiação
ioniziinte •
Os materiais radioativos podem sor seladoc (ou
encax>fíiiladoíi) e não selados. A G fontes soladas (supondo que o p.nvõlucro

nSo foi danificado nem apresentei vazamento.'»)

somente

um risco de exposição externa. JS as fontes não Boladas,

além

aprarentüM

da exposição externa, apresentam a possibilidade de so dis-

persarem polo meio ambiente e de se incorporarem ao organismo das
pessoas

r.traves

de ingestão, inalação ou penetração pela

pele,

podendo provocar contaminação e exposição interna.
A
fonfcu

expo/;ição externa provêm, portanto, de

uma

externa ao corpo, Os raios X c gama são penetrantes, atra-

v«rs•.}a n d o

todo

sangue

órgão» internos. On raios bota, menos fí-notianteu

e

o corpo , A H Í; i m , podem irradiar a pole, os

os raios X e gama, afetam a pele e os olhos.

a a « os ,
que
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A dose de radiação nos indivíduon deve sei" reduzida
ser

a um valor mínimo; qualquer exposição desnecessária

evitada. No caso de exposição externa, isto pode ser

deve
conse-

guido com as seguintes precauções para se diminuir o risco: blindagem adequada, distância fonte-operador e tempo de exposição.

A blindagem de emissores de partículas alfa ou
de

fragnentos de fissão, para a radiação externa, não é necessá-

ria,

pois se elas foicem confinadas em um recipiente de plástico,

por exemplo, este absorverá todas as partículas. O mesmo se apli3
14
45
ca a e.nissores beta de baixa energia tais como H,
C ou
Ca.
Para os emissores beta de alta energia, alguns centímetros (1 a 2
cm)

de um material de baixo numero ai-cmico (lucite, iaad«ira) po-

dem

ser utilizados como blindagem. No caso de raios gamo, um ma-

terial

Ae alto numero atômico, como o chumbo, proporciona a

me-

lhor blindagem.
'0
sempre

desenvolvido

trabalho

com fontes radioativas

com blindagem suficiente para

pessoal. A taxa de dose calculada após a
pre
em

devo

proteção

do

blindagem dove ser sem-

verificada com um medidor de radiação. Fontes que não
uso

ser

estão

devem ser armazenadas dentro de blindagem, e o acesso

a

estas deve ser ostritanent.e noncro 1 ado .
£

importante

que, antes de iniciar

qualquer

trabalho com quantidades apreciáveis de emissoras gama, o indivíduofidib-:»fazer uma estimativa da doso a que vai se e>-po'»~. o tempo de exposição t> também importante. A dose total recebida É proporcional

ao tempo de exposição. As manipulações de fontes devem

sor realizadas rapidamente, porSm com cuidado.
Vos. contaminação se entende a presença de inatcriol radioativo mim local não desejado. Pode ocorrer como poeira, umidade, vapores ou fumaça que podem ser encontrados no ar ou
em ,<3up«rfíc1 es sondo visíveis ou invisíveis.
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A
çSo

expnaiçnn interna é causada pela incorpora-

cia fonte, ou parte dela, no indivíduo e sua duração vai

pender

de-

da meia vida efetiva âo material radioativo no organismo.

Os principais modos de contaminação interna são: inalação, ingestão

e

absorção pela pele. A Comissão Internacional de

Proteção

Radiolfígica calculou as mSximas incorporações permissíveis de todos

os radionuclídeos e as mSximas concentrações permissíveis na

água

e no ar, que poderiam levar a tais incorporações, em condi-

ções

de exposição crônica. Estes mSximos permísssíveis

achan-sc

nas normas adotadas pelos vários países.

0
radioisStopos,
cSlcio,

dano

mais sêriO/ causado pela ingestão

ê. o devido aos emissores alfa, tais como

rSdio,

urânio, plutnnio, etc, que tendem a se

de

bario,
acumular

nos

ossos. Estea rartioioStopos não absorvidos pela estrutura 5s-

sea

e causam dano nSo somente aos ossos, mas também à medula ós-

sea,

podendo

o resultado desse efeito ser câncer nos

ossos

ou

anemia .
Os
ção

fatores que determinam a n5xi.ua incorpora-

permissive! (máxima quantidade no corpo) de qualquer

radio-

nuclírteo são:
1 - Energia da radíaçSo, fator de qualidade e meia-vida .
2 - Transferencia doa

contamínantes dos tecidos

ga:; tro-i.ntcst-L-

nals ou dos pulmões, para fluidos do corpo.
3 - Distribuição p?los Srgãos.
4 - Meia«vida biológica, isto 6, o tempo necessário para que
quantidade incorporada no organismo se reduza à metade.
ha
forma

a

conGideraçoea (2) o (3) âcp^niem fcambCrn ria

física c química fio rad.i.onuclid'jo. h snlubilidade cm flui-

dos do corpo também determinará a absorção e tranr.pnrl.r- do radio-
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nuelideo.

No
por

radionuclídeos,

extensão do p r o b l e m a

caso

de suspeita de c o n t a m i n a ç ã o

ê n e c e s s á r i o uma a v a l i a ç ã o rápida quanto
e a necessidade

é determinar quais os r a d i o n u c l í ã e o s
trajeto

e

interna

de .tratamento.

A prioridade

e n v o l v i d o s e o seu

l o c a l i z a ç ã o e, por u l t i m o , a q u a n t i d a d e

a

provSvel

admitida

no

corpo.

Quando
deposição
ção

hZ c o n t a m i n a ç ã o atmosférica pode

haver

de r a d i o n u c l í ã e o s na p e l e , com grandes dosea de r a d i a -

na área a f e t a d a . O p r i m e i r o p a s a o na r e m o ç ã o da

da pele consiste na lavagem

contaminação

suave com um d e t e r g e n t e brando

toman-

do cui Jado para não irritar a p e l e .

A d e t e c ç ã o de areas c o n t a m i n a d a s pode ser r e a lizada de inar.iiir.! rápida por meio de m o n i t o r a ç ã o com m e d i d o r e s
taxa de contagem
encojitraâa.j

(pulsos por unidade de t e m p o ) .

Sreag

<\c. c o n t a m i n a ç ã o ,

marcadas e a r a d i o a t i v i d a d e p r o n t a m e n t e
mit a

elas

Sem£>re que

devem ser

de

forem

claramente

r e m o v i d a , sem que se p e r -

o seu enpalhaiiieato para outras s u p e r f í c i e s durante o

curso

da operação de dosoontniitinaçSo.

V . 4 - Muni to £a_£Õ o jla^ R£Lí!il-a ? ^ °

A
in ri j.v:i. ÍIUM 1
.áreas
são

do

ÍÍO/JC

monitoração

p e s a o a l ? usada para

recebida por posüoa que esteja

sujeitas a algum

tipo do r a d i a ç ã o . Os valores

controle

trabalhando

em

encontrados

comparados com os valor.es estabelecidos; por normas

interna-

cionais. '

h

m o n i t o r a ç ã o do Srea ou npbiental e feita

em

Sr cars on do ex ir: to u po'uiibj. lidado de contamineição . Pa 7. -3e um c o n trole,

GH tabe loco-fií"; nu

decorrência

tipos de áreas de acor'il'i corn nnj-maa a um

disto liin.i 1'a-se o acesa o de p e s u n n l âs mr.-sr.taa .

Ta a to
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a m o n i t o r a ç ã o p e s s o a l como a a m b i e n t a l são executíulas pôr

deteto-

res de r a d i a ç ã o .

A r a d i a ç ã o podo

ser d e t e c t a d a õ t r a v é s da

za ç a o e e x c i t a ç ã o q u e p r o d u z na m a t é r i a , a t r a v é s da
e

ioni-

lumineseencia

t e r m o l u m i n e s c ê n c i a , e f e i t o s q u í m i c o s , a l t e r a ç õ e s de c o r ,

por radiação, etc. Alguns

detecfcores n e c e s s i t a m de uma

eletrônica

acoplada para que se p o s s a obter uma i n f o r m a ç ã o , o u t r o s

O

g r u p o dos d e t e c t o r e o

danos

não.

à gas b a s e i a - s e na

io-

n l z a ç ã o do gSs e os m a i s u t i l i z a d o s são de três ti£>os:

Câmara

do I n n i z a y ã o -

radiação

é utilizada principalmente para detecção

de

X ou g a m a , mas p o d e ser u t i l i z a d a nn d e t e c ç ã o de p a r t í -

culas beta de m S ü i a ou alta e n e r g i a .
individual

ou

ambiental

JI uti.lis.ada na

monitoração

sendo i n c l u s i v e o dosfmel.io c l í n i c o

urn

equipamem to p a d r ã o u s a d o na radio terapia .

D e t e c t or o s

Pro porclonaía:

sSo u s a d o s para

d e t e c ç ã o do

partículas

alfa ou beta cora g r a n d e e f i c i ê n c i a . Sao m u i t o u t i l i z a d o s na
toração

de

contaminação
de tec Lore c

Srea e em s u p e r f í c i e s contarainídís. Or; m o n U o r e c

c a p a z e s de deleriaínar a e n e r g i a das r a d i a ç õ e s o. d i s ou b e t a .

D c t e c t o r o r. G c "'. g e. r - H ü 11 o r : síío ti^tectOies a l t a n e n t c
ra

r * d i Í i ç 3 o beta o

de

VÍ: d ft ç ÍT o

,e p r o v i d o s

de janela

área,

eficio.ntos

fiiifi (pel.ícul a

pa-

d o. 1 g a d a

go/ o. l m o n '•: o d R m i c a ) p o d e ia dot o c t H r r a d i a ç ã o be t n

baixa e n e r g i a e a l f a . Tem haiy.a e f i c i ê n c i a para

eficiência

do

de m ã o s e p?K u t i l i z a m d e t e c t ores p r o p o r c i o n a i s . São

criminar r a d i a ç ã o alfa

encapsuln dos

moni-

podem

ter sua e f i c i ê n c i a

e facilidade

cm s u p e r f í c i e s

r a d i a ç ã o gamo m.-if.:

;iu;aon t ada . D e v i d o à

de UÍSO, são u t i l i z a d o s

na m o n i t o r a ç ã o

c o n t a m i n a d a s e q u a n d o de p e q u e n o

tamanho

alta
de
em

m o n i t o r e s p <:: a s o a i r, .

Algum.-is
tir

substancias

tem a p r o p r i e d a d e

de o m i -

luz quaiulo sobre rs Ias incide a r a d i a ç ã o . Esta luz proporei-o-

do
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nal

a

energia da radiação incidente pode ser medida através

uma

vSlvula

cintiladores

fotoraulfciplicadora. São os cintiladores.
mais

de

Entre

comuns tem-se o Nal(TI) muito utilizado

os
para

detecção e espcctrometria do radiação gama, os cintiladores plásticos

que tem alta eficiência embora pior resolução. O ZnS(Ag) 6

utilizado para radiação alfa. Os cintiladores são usados como medidores

portáteis para identificação de contaminação ou como me-

didores de bancada.
Os

detetores mais recentemente

desenvolvidos

são os semicondutores como silício, gernanio, silício-lítio, germanio-lítio, etc. Esses detetores tem precisão, reprndutibilidade
nss cão de forma geral usados mais na 5rt»a de pesquisa.
Surgiu

recentemente a possibilidade de utili-

zação de diodos comerciais de silício como monitores de radiação.
Devido à sua fãcil operação, fácil manutenção, reposição e precisão

estão

Eendo estudr.'ios em diversos países para aplicação

na

Srea de protuçao radiolSgica.
Enquanto

a monitoração de contaminação 6 rea-

lizada com monitore.'; portáteis ou de mão e pé, a inonitoraçâo pessoal

se utiliza f undamnnüalmenfcG de film'-;; do.simé tricôs, deteto-

res te .cmoluvíi í .no scent.r a e eletroscSpios ou dosímetroí; tipo canetn.

F_iJLmes
dose.

D o r; i in <?. t r i c o s : O enogrecimen tr.o dos filmes v. proporcional ã
Ente

enugcecimento é medido com um densi tome t r o

sendo

a

precisão do dosímr.tro d« 20 a 5 0 % .

2J^2.^J.Ií2''r''<''rl}o'c't ^'~° snhíjtíinci.».H q u e

das

em: i.em

apSfi a irradiação. A lus: e inedida com

luz quando

aqueci-

uma v/ílvula fotomulhi-

pj.icfi<lora oonâo a precir.ão de 10 a 3 0 % . Entro os maia usados tttin- c e o J o:; O

c> o 1.1V , Possuem a vantage- m d e poder o. m v « r r. e u t i 1 i •?, <

do3 e a dcin V'Ui tagem do não proporcionarem registro permanente.
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tvn

Ti,po_

diferenço
de

Cfwief^a : São fibras outre as quais se aplica

de potencial e cias se separam (são em geral de

una
fibra

quartzo). Quando a radiação ioniza o meio a fibra muda de po-

sição

numa escala graduada devido ao descarregaucnto .que

Apresenta

vantagem

de leitura imediata e poder ser

surge.

acoplado

a

alarmes audíveis para acusar um limite pré-doterminado.
Como foi visto, existe uma grande variedade de
instrumentos
-se

para medir exposição ou dose absorvida, poi^s d«í"/e-

selecionar o aparelho correto para cada Aplicação.

seria

0

ideal

um aparelho para controle de exposição à radiação que fos-

se: pequeno, leve, robusto, estável; e, numa larga faixa de
dições

ambientais, capas de

modir todos

os

operar

por longo tempo sen deterioração das baterias

con-

tipos de radiação,
e ser

in-

sensível a intensidade, à taxa e à forma do feixn de radiação incidente.

Atualmente, não existe um aparelho com todas estas

racterísr.icas,
mento

ca-

por isso se torna importante a escolha do instru-

mais adequado. Depois dessa escolha, c necessário fazer

calibrnçvio

a

apropriada, de forma a garantir resultados significa-

tivos. Pela dependência da cnorgi? e as variaçoos de resposta aos
diferentes

tijjof;

de radiação, a ca li br ação deve

sempre cotn

fontes-padrao e sob condições; as

ser

realizada

mais próximas

poo-

sívfiis àquelas rcair;. Pode r,er necescíria uma calibraçâio separada
para cada tipo do radiação.

A

contaminação interna por sua vez, podo

ser

medida citravSs de amostras bio 16gicac : fezes, urina, suor.
De

grande

utilidade é também o

detector

de

CO) »o inteiro que mode; a radioatividade total do corpo provenisntc

d a p J ««onça natural, acidental ou íntenc i nnüJ d«

radionuc.lí-

deoE.

Utili/.a-so

forte

blindayftia para. radiação ambiental, com uma geometria conve-

niente!

do tec to res altamente eficientes dentro de

para a forma do corpo humano. Apresenta senuibi 1 ulride

uma
de

d<?. t o c ç3 r>,

i;n i f:;. J m i ds. d <; di; r r. sp • > u '••:.a e r.pe c i a 1 o ' d e p e n d o n d o do

de d e t e c t o r

uti.lJ.Kndo p e r m i t e

tivo.

a idr-ü t i f i c a ç ã o

do elemento

radioa-
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VI - PRODI) ÇKO DE RADIOHUCLlDEOS

Os materiais radioativos naturais, nSo existem
normalmente no meio biológico e, portanto, não servem para traçar
fenômenos

biológicos comuns. Além disso, outro aspecto que

tra-indica

con-

o uso dos radionuclídeos naturais em medicina clínica

e em diagnostico, é sua meia-vida longa (mais de 1 d i a ) .
A primeira produção de radioisõtopos artificiais foi obtida por Joliot-Curie, que bombardeou alvos (19) de
27
30
Al com partículas alfa, resultando um neutron e
P, o qual de30
sintegra-se emitindo beta positivo e transformando-se ea
Si.
A produção artificial de radionuclídfcon s5
desenvolveu com o advento do cíclotron (Lawrence, 1931) e da
lha

atômica

Guerra
desta

se
pi-

(Fermi, 1942), e foi somente apôs a Segunda

Grandr

que esta produção atingiu níveis satisfatórios. A

partir

época, foi iniciada a produção . sis temática de diversos ra-

dionuclídeos, que passaram a ser usado3 largamente em biologia e,
em especial, na medicina.

Os

rarlioisõtopos

podem ser obtidos por

três

vias :

- bombardeio por neutrons do alvos selecionados era reatores;
235
- subprodutos da fir.sao do

U em reator; e

- bombardeio em aceleradores, sobretudo por dêuterons.

(19) Alvos: uni objeto ou sub.i !.-ínoia

sujeito a bombardeamento

irradiação por'partículas ou radiação eletromagnética,.

ou
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Reatores Huclearc;:

Os
sionSvel
maneira
quais

reatores nucleares contêm combustível fis-

(por exemplo U-235), onde reações em cadeia ocorrera
controlada.

Nestas reações são produzidos

náutrons

de
os

são usados para bombardear os nficleos que clarão origem aos

radirmuclídeos .
Usualmente os alvos que devera ser submetidos 3
radiação com neutrons são enviados ao nGcleo do reator através de
um

sistema pneumãtico de condução. 0 alvo é. encerrado num dispo-

sitivo apropriado, tradicionalmente

denominado

"coelho".

Esse

sistema de alvo raSvel ê o recomendado quando se pretende produzir
radionuclideos de racía-vida curta (minutos) ou relativamente curta (horas) .
Um
devam

sistema fixo £ recomendado para alvos

que

ser irradiados por longo tempo,, gerando radionuclídeus i\a

vida longa ou relativamente longa.
Os

reatores

nucleares destinados a

produção

de

radioisSt.O£>os cntacterizam-se por alto fluxo de neutrons
(da
14
2
ordem de 10
n/cm
s e g ) . Estes neutrons podcMn sor capturados P e ~
1 o8

nScloos dos diversos elementos constituintes ãos alvos,

ge-

landn novos produtos.
O

alvo

para irradiação deve ser

se 1 acionado

levando-se em conta diversos fatores importantes:

a) sua composição nSo deve gorar produtos gasosos ou volStcii
b) deve ser de fScil aquisição
c) deve ser quimicamente puro
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d) deve ter alta porcentagem do nuclídeo a ser irradiado, não devendo conter impurezas ou ingredientes capazes de resultar

em

contaminantes radioativos ao radionuclídoo desejado
e) deve

estar

em forma química compatível com os

processos

de

captura

de

tratamento químico ap5s a irradiação.

Principais Reações Nucleares
Reação (n, gama)
TambSm
neutron.
Stomo
deo

conhecida

como reação de

E«te procwssso ocorre quando u;n nêutron ê" capturado pelo

alvo, e um fóton de radiação gama ê emitido. O radionuclíque

ocorre

se

origina ê isStopo do núcleo alvo, uma vez

nenhuma

modificação no numero atômico, e não é"

que

não

possível

separar-se o produto obtido do alvo.
Neste
cas

tipo de reação, as atividades específi-

produzidas cão proporcionais ao fluxo de nêutronn e 3 secção

de choque cio nuclídeo-alvo .
A reação (n, gama) em muitos casos,
produto
do

gera

UM

radioativo que so desintegra por omir-sSo bota, produzin-

um outro radlonuclídoo que não 6 mai.n iuStopo do alvo, e pode

aí sec recuperado "livre de carregador", como Iodo-13 1, produzido
a partir do Telurlo. A seguir, lista-sc os principais radionuclídeoo obtidos po.

;sa reação.
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Tabela I

Produção de Radionuclídeos (reação (n, gama) direta)

NGcleo

Radionuclídeo

alvo

produzido

23

Meia-Vida

24
I

15

hs

12,4

hs

i
Ca

4,5

d

Cr
i

27,8

d

]
Fe

Fe
]

45

d

I
Se

75 Se

120

d

Sr
!

85 Sr

64,7

d

66

hs

Sn

115

d

Hg

64

hr;

Hg

47

d

AU

2,7

]

41

42
]

46

(
Ca
50

47

51

<
Cr
59

58

74

84

j

99

98
Mo
112

Mo

1 13
Sn

196

197

11 g
202

Hg
197

Au

203

190
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Reações (n,p) e (n, alfa)
Nestas

reações, os neutrons possuem

energias

maiores, pois causam a emissão de partículas carregadas. Como resultado desse tipo de interação, o número atômico ê reduzido de 1
unidade nas reações (n,p) e de 2 unidades nas

reações (n, alfa).

Com relação ao nGmero de massa, no primeiro caso ele não se modifica enquanto que no segundo será* reduzido de 3 unidades.
Havendo transmutação nos dois casos,

podem-s2

empregar métodos químicos para separar o alvo do produto obtido.
Exemplo de reações:

Reação

Produtos

14
N
27

Hh n

A l -Ii- n

14
C
24

+

Na

+

1
4

Heia-Vida
do radionuclfdeo
H

14,3 d

He

. 15

hs

Flsslo Unclear
As fissões do

235

17 e do

239

Pu dão origem a uma

variada gama de radionuclídeos, alguns deles Gteis i medicina/
90
99
99m
como
Sr e o
Mo, que S utilizado na geraçío do
Tc (tecnecio
meta estável).

Aceleradores de partículas
Para a produção de radlonuclídeos, o principal
tipo

de acelerador 'utilizado ê o cíclotron. O principio de

fun-
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cionamento do cíclotron se baseia na aplicação de ura campo magnético perpendicular â
uma

trajetória da partícula.

Esquematicamente,

fonte de íons ê" colocada no centro de dois recipientes ocos,

em forma de semi-círculos, onde foi feito vácuo, com grandes elctrolmãs posicionados acima e abaixo dos semi-círculos. Os íons se
movem em espiral com

energia crescente e sSo

eventualmente

de-

fletidos. Essas partículas então bombardeiam uma peça de material
especialmente
reações

preparado,

denominado alvo. Neste alvo ê

que

nucleares têm lugar, tornando parte do material do

as
alvo

radioativo. O alvo irradiado é então processado em laboratório

e

os elementos radioativos são extraídos.

Diversos

termos vêm sendo usados na tentativa

âe classificar os clclotrons, tais como cíclotron médico,
tron

pequeno,

baixa

baby cíclotron, desk top cíclotron, cíclotron

energia,

classificação
aquela

clclo-

cíclotron de energia média, etc.
diz

muito pouco. Uma melhor

Contudo,

classificação

de
essa

seria

que levasse em consideração as energias máximas da partí-

cula*
As . reaçSes

nucleares

mais importantes

clclotrons.e aceleradores são induzidas por protons, dêuterons

em
e

partículas alfa.
O
tivas

para

cíclotron

cíclotron médico produz substâncias radioa-

traçadores (20)

de estudos médicos* Um

centro

com

médico consiste de duas partes: o cíclotron e um labo-

xatSxio para extrair quimicamente os traçadores radioativos* Dentre esses traçadores, N-13 e 0-15 são dois exemplos de uma classe,
de

material

radioativo

chamado

emissores

beta

positivo

(p6sitron>), que fazem parte das novas técnicas de diagnostico.

(20) Traçador: nuclídeo radioativo utilizado para marcar uma fase
num sistema, com o objetivo de acompanhar 'as

transformações

desta fase num processo de evolução cio D ia tema.
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Produtos

do clclotron são essenciais para in-

vestigar

a química e o funcionamento do corpo humano através

um

método

novo

(?1).

chamado Tomografia de Emissão Positron

ou

PET

Os médicos podem obter essas informações vitais através de

traçadores, que permitem a visualização do funcionamento dos
gãos
dos

de

5r-

em geral. Esses traçadores produzidos no clclotron sSo usapara

outras

finalidades como

na detecção de

tumores

ce-

rebrais, no estudo do fluxo de sangue cardíaco e no funcionamento
das atividades da tireõide, fígado e pulm5es.

As

cont-Srio

dos radionuclídeos

obtidos

em

reatores nucleares que possuem excesso de neutrons, aqueles obtidos em cíclotrons sSo deficientes dessas partículas, decaindo por
emissão de positron ou captura eletrônica.
positrons não são detectados diretamente, mas
através

da

formação de raios gama quando aqueles interagem

elltrons.

Um

sangüínea

de um paciente, se

acordo

com

traçador emissor de pSsitron injetado na
espalhará

com

corrente

por todo o corpo e,

o radioisStopo, irá se concentrar na parte do

de

corpo

que deverá ser examinada.
Ap5s
percorre
um

átomo do tecido humano. 0 pSsitron e o elétron se

positron

esse par de gamas, coloca-se em torno

de

aniquilam,

dois raios gama que viajam em direçSes opostas.

detectar

sensores
pos

o nficleo do traçador o

uma certa distancia antes de colidir com um elétron

produzindo
se

deixar

do

Para

paciente

gama, em arranjo circular. Ao se detectar o par em tem-

coincidentes, o cientista pode saber a posição do nGcleo

(21) Tomografia

vem

do

da palavra grega tomos, que significa seção

ou corte. A mecr.a palavra é usada em tomografia computadorizada, ou CT, uma técnica que depende do raio-X

transmitido,

enquanto o PET depende dos pares de gama pToduzidos.

A dose

do radiação nos pacientes do PET ê bera menor que nos da CT.
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traçador

que

emitiu o pSsitron. Assim, escolhendo

emissor de positron que seja

um

traçador

compatível com a química do sangue,

e fazendo ura mapeamento das posições do traçador usando um computador,

o

cientista pode produzir uma imagem

funcional e

dados

numéricos que auxiliem no diagnóstico.
0

PET produz uma imagem da seção do corpo que

está* no plano do arranjo dos sensores gama. Na região onde existe
maior
0

concentração de traçador, mais pares gamas são produzidos.

computador ê programado para contar registros dos pares simul-

tâneos

e

construir um quadro da variação do traçador dentro

do

paciente.
Recentemente

a

tecnologia desenvolvida

para

estudos de tomografia computadorizada tem sido feita com as gama-cSmaras. A parte superior da câmara gira em torno do paciente, e
o computador acoplado consegue reconstruir a imagem tri-dimensional.

Usando esta técnica, a distribuição do traçador no

pode

determinar o fluxo sangüíneo no local.

traçador

Quando

o

cérebro
radio-

usado S um emissor gama decaindo por captura eletrônica

ou transição isomérica, a técnica é denominada

Tomografia Compu-

tadorizada por Emissão de FSton (SPECT) .
A
sua radioatividade ou
N-13

maior parte dos emissores positrons
decaem

muito

rapidamente.

decai pela metade a cada 10 minutos e

0-15

Por

perdem
exemplo,

decai pela me-

tade a cada 2 minutos. Por essa razão, radloisStopos de vida muito curta devem sex produzidos no próprio local onde serão usados»
Como exemjplo deste caso pode-se citar:
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Tabela II

Nuclídeo

Meia-Vida

13

Aplicação

K

10 m

estudo da

13
N

10 m

mapeamento do miocSrdio

fosfato marcado
99
com
Tc

e

de

110 m

estudos de metabolismo õsseo

6.02 h

estudos de metabolismo Ssseo

18
F
(compostos orgânicos)

pulmonar

tumores

(amônia marcada)

18
F

ventilação

110 m

mapeamento de tumores e de pâncxezs

67
6a

3.26 d

(citrato)

201

TI

mapeamento de

tumores moles

e

abscessos

3*05 d

mapeamento do miocârdio
vestigação
(saic de

201

da
Ti)

medula

e

Inrenal
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RADIOFÃRKACOS

A radiofarmãcia i ò ramo âa ciência que estuda
os

aspectos

da química, farmacologia, bioquímica, fisiologia

e

disciplinas similares, que se relacionam cora o desenvolvimento de
substâncias

radioativas utilizadas como traçadores

metabõlicos.

Esses compostos radioativos ou radiofSrmacos são marcados principalmente

com

radionuclídeos

emissores gama, e

são

utilizados

principalmente para diagnósticos.
Compostos
sStopos
dos

com propriedades biológicas específicas são

radioi-

administra-

e a distribuição da radioatividade resultante ê" medida usan-

do-se
um

farmacêuticos marcados com

equipamento externo de detecção» Este equipamento

fornece

mapa da distribuição da atividade dentro do campo de varredu-

ra,

sendo que um dos equipamentos mais usados atualmente ê a ga-

ma-cámara. 0 mapa ê usualmente uma imagem bi-dimensional, similar
a uma imagem radiogrSfica.
Historicamente,
usado

como

traçador

para

o

esse tipo

131
de

I foi o primeiro a
mapeamento.

Era

ser
uma

substância

facilmente produzida com meia-vida de 8 dias, além de
99m
poder ser usado como marcador de moléculas. Atualmente, o
Tc,
com mela-vida de 6 hora3 e nenhuma emissão secundária, tem sido o
radioisStopo
desses

mais

usado nessa técnica. De um modo geral, o

uso

radiofármacos se baseia na capacidade de SrgSos específi-

cos em removê-los, de forma seletiva, do sangue.
99m
As
tuem

diversas formas químicas do

Tc

consti-

os radiofSrmacos mais amplamente utilizados para estudos do

cérebro, fígado, pulmão e esqueleto e, em menor extensão, tlreSlde.

Alem disso, os compootoe para avaliação estática e

de patologias renais e cardíacas já" ganham popularidade.

dinâmica
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99m
Alem

do

Tc, outros radionuclídeos são usa-

dos quando a escolha deste não for possível. Por exemplo,

TI ê

muito usado para imagern do coração porque se concentra ativamente
neste mCsculo. Se o coração recebe um suprimento de sangue inadequado devido a problemas nas artérias coronãrias, o problema pode
ser detectado como Sreas de baixa concentração radioativa.
O
torna

11 1
In tera uma meia vida de 2,3 dias, o

que

possível seu uso em estudos de cinêtica (estudo da veloci-

dade das reações químicas e os fatores que a influenciam) que necessitem mais de 24 horas para fornecerem boas imagens. Pox exemplo,

um paciente pode ter suas prSprias células sangüíneas bran111
cas -marcadas com
In e reinjetadas. As células marcadas irão se
concentrar era" locais de infecção, por exemplo, abcessos internos.

O

tempo

necessário paxá. se obter a melhor imagem varia de 24

48 horas apôs a injeção do traçador.
na

Esta técnica ê" de interesse

localização de locais infectados em pacientes

que

a

recêm-operados

apresentem febre e nenhum sinal clínico sugerindo o local da

infecção.

Outra possível aplicação para o

In ê a marcação

de

anticorpos para detecção de tumores.

Geradores de Radionuclídeos
Um
finido
"pai"

gerador de radionuclídeo ê um conceito de-*

como uma separação radioquíraica efetiva do
que

radionuclídeo

decai e dos radionuclídeos "filhos", formados de

tal

maneira que o "filho" ê obtido em uma forma radioquímica e radionuclídica pura.
Nesse

caso, o radionuclídeo "pai" (meia

vida

longa) ê embalado no centro nuclear onde foi produzido num sistema

de

separação

adequado, a partir do qual o

lsõtopo

"filho"

(meia-vida curta) pode ser facilmente extraído, sempre que necessário e durante o tempo funcional do sistema.
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Um

sistema

gerador, para ser considerado

de

grande utilidade, tem que apresentar certas propriedades básicas:
a) deve ser seguro e simples de manipular
b) deve ser estéril e livre de pirogênio (22)
c) o produto deve ser adequado para a preparação de radiofármacos
d) deve ser capaz de fornecer separações múltiplas
e) o raâionuclíãeo

"filho" deve ter uma meia-vida menor que 24

horas.

de

99m

Tc e

1í3m

Como

exemplo de sistemas geradores, o gerador

In tem sido de grande emprego na medicina nuclear.
O

sistema gerador

99

Mo -

99m

Tc e um dos

mais

utilizados
do,

na atualidade* Foi um dos primeiros a ser desenvolvi99
e em muitos aspectos continua insuperável. O
Ho (meia-vida

de 67 horas) pode ser obtido num reator como um produto de fissão
235
do
U, e portanto, livre de carreador (23), ou num clclotron,

.(22) Produtos do metabolismo de microorganismos que, quando injetados no homem ou em animais, atuam ao nível do centro hipotalámico

de

controle de temperatura e

causam

hipertermia

corporal (febre).
(23) Uma substância que, quando associada a um traçador radioativo

de uma outra substância, levará o traçador consigo atra-

vés de uni processo químico ou físico.
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de acordo com a seguinte reação:
98

99m
Mo + n

onde

o

99m

Tc

Tc possui meia-vida de 6 horas, e com amplo uso em ra-

diofírmacos•
O sistema gerador de
do
113

Sn, com meia-vida de 1,7 horas*
Sn

nécio,

113m

in ê formado a partir

A meia-vida de 118 dias do

torna o sistema bastante conveniente, ao contrário do tecque exige reposição semanal, além da química do índio ser

bastante simples.
Entre

os radiofSrmacos mais usados, inclui-se

113m
o

In

- transferina, empregado como agente de

compartimento

vascular, para cintigrafias (24) renal e cerebral. Em solução alcalina, o índio forma um colõide usado para estudo do sistema retículo-endotelial. Agregados de albumina té*m sido marcados com
113m
In para estudos de perfusão pulmonar, e fosfatos marcados podem, ser usados para cintigrafia Sssea.
Vários

outros

sistemas geradores de

radio-

nuclídeos de vida curta, adequados para preparação de radiofárma_
.
113m
99m
68
87m
cos, são possíveis. Alem do
In e do
Tc, os de
6a e
Sr
tém sido os mais usados.
68
68
( Ge)

O
de

Ga ê uma fonte de positrons,

meia-vida de 280 dias e o radionuclídeo

com um "pai"
"filho"

com

(24) Registro obtido automaticamente em papel especial, que indica a intensidade, localização e distribuição da
dade em determinado tecido ou Sxgão,
nistração de radionuclídeo.

radioativi-

mediante prévia

admi-
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ia

meia-vida

de 68 minutos', podendo ser empregado em sistemas dete-

tores de positrons, como o PET.
0
do

87

gerador

87m

Sr, com meia-vida de 2,8 horas

Y, com meia-vida de 80 horas), tem sido

(advinda
empregado

principalmente como agente de cintigrafia Sssea.
Quando a meia-vida do radionuclfdeo ê inferior
a 10 minutos este 6 classificado como de vida ultra-curta,

sendo

usado

como traçador, o qual apresenta a vantagem de permitir es-

tudos

cinêticos

baixas

repetidos num mesmo paciente várias vezes,

doses de radiação. Além disso, esses traçadores podem ser

perfundidos continuamente no sistema
lados.

com

circulatSrio ou ainda

ina-

Em tai's casos, imagens estáticas da distribuição de equi-

líbrio indicam o tempo de trânsito do agente radioativo em várias
porçSes do corpo, principalmente naquelas onde as velocidades são
baixas.

•

.

.

Existem- centenas de radlonuclfdeos de vida ultra-curta, que podem ser preparados diretamente em cíclotrons, em
reatores

nucleares, ou ainda, como produto de decaimento d e i s S -

topos de meia-vida longa, usando um sistema gerador*
Os primeiros radionuclfdeos de vida ultra-curta foram

usados

para a medida da. velocidade e do volume relativo

da

circulação sangüínea no coração, cérebro e pernas, através do uso
137m
do
Ba.
Para

se ter um sistema gerador considerado de uti-

lidade para a Medicina Nuclear, este deve apresentar algumas características tais como:

.a) o radionuclídeo "filho" deve decair através de emissão gama de
baixa

ou

média energia, a fim de que possa ser Aetetado

facilidade nos ci'ntfgrafos e gama-câmaras;

com
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b) o isStopo "pai" deve ter meia-vida

c) o

suficientemente

sistema deve permitir uma eluição

longa;

(dissorcão provocada p o r

um fluxo de líquido ou g£s através de um adsorvente) rápida, a
fim de que o radionuclídeo possa ser ministrado;

d) o eluente deve ser estéril, atãxico e fisiologicamente

bem t o -

lerado;

e) deve fornecer um radionuclídeo de alta atividade

f) o sistema deve permitir elulçSes

especifica;

múltiplas»

•
O uso destes radionuclídeos de vida
apresenta

ultracurta

alguns problemas, tais como contaminações e dificulda-

des em se reduzir a dose de radiaçlo absorvida pelo paciente, a s sim como

pelo pessoal que opera o sistema*

Exemplos de geradores de vida ultra-curta mais usados em Medicina
Nucleart

a)
"

82

Sr «

82

Rb
*
O

sendo

empregado

coraçSo
também
sSo

de

*
82

Rb possui meia-vida de 1,2 minutos, • vem

em experimentacío animal, para se visualizar

coelho ou cachorro; uma vez que

este

radionuclídeo

é acumulado pelo fígado, rim e baço, esses SrgSos

também

visualizados* Atualmente tem encontrado uso para estudos

fluxo

o

sangüíneo no miocírdio, cérebro e fígado em conjunção

de
com

PET.
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b)

77m
Br -

Se
77m
0

Se possui uma meia-vida de 17,4 segundos
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possuindo características físicas que parecem ideais para angiocardiografia.

c)

81

Rb -

81m

Kr
Primeiramente usado para estudos de ventilação*
81m

pulmonar por inalação, o

Kr (raeia-vida de 13 segundos) tem ti-

do aplicação mais recente na determinação da funçSo

pulmonar

em

crianças.

d)

191
191m
. Os Ir
0

inicialmente
des

191m

Ir,

com meia-vida de 4,9 segundos

foi

sugerido para obtençãi de imagens de veias, cavida-

cardíacas

direitas e pulmSes. Apesar da sua

meia-vida

ser

muito pequena para estudos em adultos, 6 porém aceitfivel para angiografia radionuclídica em recém nascidos e crianças na primeira
infância, devido âs suas pequenas dimensões corporais.

e)

137

Cs -

137m

Ba

235
Cs e .um produto de fisslo do
U, poden137m
ser produzido de forma abundante. 0
Ba, com meia-vida de
0

do
2,6

137

minutos, 6 de grande utilidade em estudos dinâmicos

(estudo

relativo ao organismo em atividade), especialmente do coração.
Na

Tabela III abaixo, sío apresentados alguns

radionuclídeos usados em diagnostico e estudos de função dinâmica
na Medicina Nuclear.
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Tabela III
Substância
Radioativa

CO

Meia-Vida

15

.13

Aplicação Médica

2.0 m

Detecção de problemas do coração
ção.e medição do fluxo sangüíneo
do pulmão

10.0 ra

Exame de pulmão e medição do seu
fluxo sangüíneo

C1V

20.5 m

Exames de pulmão e
coSgulos

c 11 o

20.5 m

Medição do volume sangüíneo

-18

1.83 h

Detecção de lesSes Ssseas

Sr 87

2.9 h

Detecção de lesSes 6sseas

JCBF 16
4
90
Mb

110 m

Exame de cérebro

14.6 h

Possível detecção de tumores

Cs 129

32.4 h

Exames do coração e
güíneo da coronSria

fluxo

san-

130

29.1 h

Exames do coração e
güíneo da coronSria

fluxo

san-

Rb81

4.7 h

Exames do coração e
güíneo da coronSria

fluxo

san-

.82

6.3 h

Exames do coração e
güíneo da coronSria

fluxo

san-

,43

22 h

Exames do coração e
güíneo da coronSria

fluxo

san-

r23

13 h

Exames de tirSide

Xr81

13 s

Solução de gSs neutro para estudo do fluxo sangüíneo

Fe52

8h

Exames da medula

A.72

26 h

Exame de cérebro

A.74

17 .5 d

Exame de cérebro

Rb84

33 d

Exame de coração
fluxo sangüíneo da coronSria

CS

detecção

Demanda Ocasional

de
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AP&HDICB A

TAXA DB RBGRKSSftO DB UM TOMOR

0
essencialmente

controle de um tumor por irradiação depende

de dois fatores: um .é o njímero de células

que um grande numero destas requer que mais

malig-

nas»

já

irradiação

seja

ministrada até alcançar a cura; o outro é a divisão de

cé-

lulas pouco oxigenadas, já que a existência de uma pequena fração
destas
dose

células tornará necessário um significante incremento
total.

da

A dose total a ser ministrada está relacionada

não

somente ao volume do tumor como também â sua hlstologia.
Quando
uma

uma

população de células é

irradiada,

parte . sofre danos letais & sua capacidade reprodutiva,

quanto
Ap5*

o
a

restante

conserva

irradiação,

esta

capacidade

especialmente com doses na

en-

indefinidamente.
faixa

clinica,

constata-se que a manifestação de letalidade celular $ retardada,
•

em algum tempo as características morfolfiglcas e

reprodutivas

das células esterilizadas e das sobreviventes são idênticas.
0
gressão

total desaparecimento clinico do tumor (re-

completa), não significa que o cíncer esteja erradicado.

De fato é necessária uma elevada dose para se alcançar a cura,
partir
tumor

a

da regressão completa. Estudos clínicos provaram que se o
não ê eliminado completamente, seja pela cirurgia ou

pela

radioterapia, haverá reincidência e, consequentemente, metSstases
distantes (25). Sob circunstâncias especiais, a radioterapia pode

(25) Aparecimento de um

foco secundário,

da evolução de um tumor maligno*

à" distância,

no curso

.67

ser,
de

atualmente, combinada a outras modalidades

fIsico-químicas

tratamento - como temperatura (hipertermia) ou sensibilizado-

res de células não oxigenadas - para aumentar as vantagens clínicas utilizando pequenas doses de radiação.
São os seguintes os fatores que comprometem

a

regressão do tu-nort
1 • Repopulaçlot

Por muito tempo não 5*e consi-

derou a reprodução das células malignas como uma variante no planejamento da terapia.

Mesmo que um grande numero de
pode haver uma

r&pida

do

tumor

sejam

serio

observadas pequenas diferenças no tamanho do tumor.

Este

do nGmero de clonogênios ativos (26) pode ser uma

causa

aumento

eliminadas,

células

repopulação

e

do fracasso tanto da irradiação quanto da quimioterapia.
2. Hipoxia;

Ê a deficiência

oxigênio encontrado nos tecidos do organismo.

na quantidade de
Sabe-se, atualmen-

te, que a radiosensibilidade 6 dependente da presença do oxigênio
molecular.
mento

de

As cClulaB resistem mais à radiação quando seu suprioxigênio 6 diminuído por redução da irrigação

ou

por

aumento da taxa de gás carbônico no sangue circulante* Se por

um

.lado a presença de oxigênio nas células representa uma dificuldade para a regeneração molecular, por outro, permite um apreciável
aumento

da

radiosensibilidade

de células a

Agentes

como anemia, aumento da taxa de CO

serem

irradiadas.

e substâncias

-constrictoras (adrenalina e pitressin), agem reduzindo a

vasosensi-

, bilidade celular. A sensibilidade 6 incrementada com o aumento da
•taxa de 0

no sangue ou cota a vaso-dilatação.

(26) Células clonogênicas sSo aquelas

que produzem

de células originárias de outras por
(clone).

um

multiplicação assexual

Todos os membros de um clone têm o mesmo

nio genético.

conjunto
patrimô-
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3. Histologia e
resisténcia
constatada

ou

Radiosenslbilidade:

A radio-

radiosensibilidade de certos tipos de tumor

foi

no inicio do século através da observação das respos-

tas de tumores à irradiação.
As
da

diferentes células e tecidos não respondem

mesma maneira £ irradiação. Há tecidos mais suscetíveis e ou-

tros mais resistentes*

Em outras palavras,

há um grau de radio-

sensibilidade próprio de cada célula ou tecido»
Assim, em resumo, tem-se que a radiosensibilidade depende de:
1 - Atividade mitôtica - as células que se reproduzem rapidamente
s8o muito sensíveis*
2 - Estágio

da mitose --o máximo de radiosensibilidade ocorre na

prffase, a primeira fase da divisão celular.
3 - Grau de diferenciação - células novas ou

imaturas

são

mais

sensíveis que células adultas*
4.- Metabolismo - células

de metabolismo alto slo mais sensíveis

do que células pouco ativas*
Além
para

da

radiosensibilidade variar de

célula

célula, há variaçSes para um mesmo tipo de célula,

diferentes

fases

da atividade celular* A evidência de

segundo
graus

e

ciclos de radiosensibilidade servem como ponto de partida e estímulo na procura de agentes aptos a aumentar artificialmente a resistência celular, de modo a reduzir os efeitos em indivíduos que
trabalham com radiações ionizantes, ou que

acidentalmente & elas

são expostos»
4.
por

irradiação depende

Estágio

do Tumor 8 O controle de um

essencialmente

tumor

de dois fatores: (i)

do
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número de clonogênios malignos, jS que um grande numero de clonogénios requer
a

que mais radiação seja ministrada para se alcançar

cura, (li) e do numero de células hipSxicas, pois uma

pequena

fraçSo destas células hip6xicas requer um significante aumento na
dose total de radiação a ser ministrada.

5* Mal Subclínico; Alguns pacientes portadores'
de

cíncer e sem os sintomas clínicos da doença, desenvolvem pos-

teriormente
pacientes
doenças

enfermidades,
possuem

mesmo com b tumor sob controle.

dep6sitos ocultos

subclínicas.

que podem ser

Tais

denominados

As doenças subclínicas incluem nSo

apenas

moléstias microscópicas como também pequenos agregados de células
cancerígenas que nSo podem ser apalpados pelo pescoço, axilas
virilha, por exemplo.
dos

que nSo podem ser detecta-

pelos métodos conhecidos sSo denominados micrometástases •

quimioterapia
de

Tais agregados

tem demonstrado

ser

A

mais eficiente no tratamento

micrometSstases do que no tratamento de macroagregados de cé-

lulas cancerígenas.
Foi
do

ou

*
provado que quando um agregado de células

carcinoma atinge o diâmetro de 200 micra, o medicamento é ab-

sorvido apenas- pelas células periféricas do tumor nSo afetando as
células localizadas na regiSo central.
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APÊNDICE B

TIPOS DB CJtHCKR B RKSPBCTIVA TERAPIA

Carcinoma do EsÃfago

A
sobre

radioterapia

externa exerce

pouco

efeito

o adenocarcihoma de esâfago. Seus efeitos sistêmicos e

efeitos

os

sobre os pulmões desaconselham seu uso em pacientes mais

debilitados.
Atualmente,
irradiação
quais

a

através
controle
sio-137
qual
tal

intracavitSrla

utiliza-se uma moderna técnica de

principalmente em pacientes

para

cirurgia não 6 Indicada. 0 paciente recebe anestesia
de um endosc8plo de fibra Stica examina-se o tumor.

os
e
Sob

fluor.oscSpico (27), um aplicador contendo fontes de cí6

introduzido no esdfago para o tratamento,

durante

o

1500 cGy BÍO emitidos. Os efeitos colaterais são mínimos

e

método provou ser mais eficiente que os tradicionais como

a

entubaçSo, a radioterapia externa ou a ressecção paliativa, que 8
raramente

utilizada pois os poucos pacientes que sobrevivem

t£m

pequenas chances de um calmo período de vida entre a convalescença e a inevitável recaída.

(27) FluoroscÕpio: tela de

mat6rla

fluorescente

empregada

em

radioscopia para tornar visível o feixe de ralos-X que atravessa o corpo examinado.
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Outras

opções de tratamento não sSo ignoradas

e alguns pacientes recebem

o tratamento através de braquiterapia

intracavitSria e subsequente entubação. Em alguns tratamentos foi
combinada a radioterapia externa. Os efeitos colaterais sSo mínimos e raros, elevando-se a taxa de sobrevivência. Acredita-se que
este

método seja superior à entubaçlo, â* vaporizaçSo a laser

ou

pastilha de rSdio, o qual nSo detêm o desenvolvimento do tumor.

Doença de Hodgkin

A
vezes,

doença

de Hodgkin aparece, na maioria

das

em jovens e adultos de meia-idade. Ê uma doença do tecido

linfático

lmunologicamente ativo, e se caracteriza pela prolife-

raçlo variível de linfôcltos e histlScitos (28). Embora tratando-se de doença basicamente neoplSsica (29), uma reação inflamatSria e alterações imunológicas podem contribuir para a identificação do complexo quadro clínico*
Embora

muitos pacientes portadores da

doença

de Hodgkin tenham sido tratados com raios-X, poucos anos apSs sua
descoberta, inclusive com drásticos resultados iniciais, a moderna

radioterapia nesta doença iniciou-se com a utilização de

uma

tScnica

de irradiação segmentada que englobava os locais eviden-

tes

linfoadenopatia

de

nicroscSplca,

(30)

e aqueles

suspeitos

de

doença

diminuindo assim a freqüência de reincidência

vizinhanças do campo comprometido.

(28) nistiScitos: células do sistema fagocítlco.
(29) Relativo a neoplasma. Qualquer tumor, benigno ou maligno.
(30) AfecçSo do sistema linfático.

nas
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A multiplicidade de opções terapêuticas oferecidas

aos

pacientes portadores da doença de Hodgkin

fundamentalmente, na correta avaliação da extensão da

baseia-se,
doença.

A

sistematização dos procedimentos terapêuticos adota uma linguagem
universal,

o

que uniformiza a experiência clínica e

permite

a

comparação dos resultados.
Baseado em experiências clinicas realizadas em
vários centros mundiais, existe uma grande preocupação na individualização de tratamento nos portadores da doença de Hodgkin, levando

em

consideração o local de sua manifestação, presença

ausência

de sintomas constitucionais, tipo histolõgico e

ou

trata-

mento prévio realizado»

Cíncer de Pulmão

0
índice

maior

de mortalidade e sua incidência continua crescendo, prin-

cipalmente
cientes

câncer de pulmão 6, atualmente, o de

entre as mulheres. No ato do diagnSstico, 1/3 dos pa-

apresenta a lesão em estágio avançado, sem possibilidade

de ressecção*
Atualmente,

modernos métodos de

diagnostico,

que incluem exames com gálio, clntigrafias de ossos e de

fígado,

ecografia e tomografia computadorizada, permitem identificar mais
precisamente o estágio em que se encontra o tumor.
Por muito tempo

aplicou-se a

radiação

como

principal modalidade terapêutica em pacientes que nSo podiam submeter-se â cirurgia de ressecção.
A

dose

ideal de radiação ainda 6

objeto

de

pesquisas» No passado, os cientistas consideravam a sobrevivência
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como

ponto de orientação, sem se preocupar com o controle do tu-

mor ou dados como grau, estágio, desenvolvimento do tumor ou perda de peso.
Até
cíncer
uma
to

o momento, ,0 tratamento de pacientes

de pulmão em estSgio avançado ainda ê frustrante.

com

Apenas

pequena parcela dos pacientes pode ser curada pelo tratamencom

radiação. A maior contribuição da radioterapia tem

conseguir

sido

o controle local do tumor. Todos os esforços -devem

concentrar não s5 em conseguir maior eficácia desta técnica,
também,
dos

diminuir

seus riscos potenciais. Além disso, a

se
mas

maioria

tipos de câncer de pulmSo, mesmo quando apresentam-se local-

mente

em

estSgio avançado, j£ estão, de fato,

disseminados

no

organismo. 8 importante enfatizar que todo cuidado deve ser tomado

com

estas metodologias para que os benefícios esperados

não

sejam supervalorizados, causando um aumento na taxa de mortalidade e/ou a deterioração da qualidade de vida do paciente.

Carcinoma do Útero

Entre

as mulheres 6 o tipo de câncer de maior

freqüência. É mais comum em grupos de baixa renda onde os pacientes sofrem de mS nutrição, são mães de grandes famílias e habitam
lugares

pobres, abertos i infecç3es (herpes principalmente), não

existe

fácil acesso â água e a higiene ê deficiente. Em tal gru-

po,

cfncer de Gtero S tido como uma doença venérea ligada

o

is

relações sexuais, o início da atividade sexual em idade precoce e
sua freqüência, o número de parceiros e a quantidade de filhos, a
educação é deficiente e o
mento
sinais,

analfabetismo comum. Há* pouco conheci-

das características e causas do câncer ou seus sintomas

e

e devido a esta ignorância a paciente raramente consulta

um

médico e quando o faz os sintomas - geralmente sangramentos -

jS

estão evidentes há vários meses. A idéia que se tem é a de um
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mal incurável, desconhece-se a importância de se informar

acerca

da moléstia ou de providenciar diagnostico e tratamento.

Em vários países estão sendo planejados esquemas

nacionais de educação e acompanhamento médico de mulheres

partir

da

a

sua inicialização sexual, incentivando o controle

natalidade

da

e a divulgação de informações concernentes ao assunto

através dos jornais, radio e televisão»
Em geral transcorrem

5 a 10 anos

antes que o

carcinoma invada os tecidos, apSs o que, no período de 3 a 5 anos
a

paciente vem a falecer caso não receba tratamento adequado.

enfermidade

se mantém localizada, sem metSstases distantes,

um extenso período,

A
por

e se extende por infiltração ou pelo sistema

linfático local.
Resultados de tratamentos com cirurgia, radioterapia ou uma combinação de ambos, têm demonstrado que
ticando cedo e

diagnos-

iniclando-se a terapia sem maiores delongas,

al-

cança-se uma taxa de cura acima de 85%. Enquanto a cirurgia é necessária
usada

no

tratamento do tumor em condições pré-malignas

e

é

no caso de qualquer radioresistência, a linha principal de

tratamento

para a grande maioria dos pacientes deve ser a radio-

terapia.
A
como
do

prática da braquiterapia intracavitária tem

finalidade destruir completamente as células maio sensíveis
carcinoma, porém, se o tumor for mais volumoso ou mais radio-

resistente é necessária a irradiação externa adicional para assegurar
so,

a.qualidade do tratamento. A irradiação externa, neste capode ser ministrada antes ou apSs a braquiterapia. Por outro

lado, o tratamento apenas com irradiação externa é ineficaz mesmo
nos
doso

primeiros

estágios do tumor, já que o tumor não recebe

adequada de radiação e, por isso mesmo, a braquiterapia

faz necesBÍria.

i

uma
se
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Um efeito benéfico da radioterapia externa ser
ministrada

primeiramente ê a redução do volume do tumor, propor-

cionando condições geométricas favoráveis à braquiterapia.
Já
nSo

a

quimioterapia e a terapia com hormônios

provaram ser de grande valor no tratamento de tais

Na maioria dos casos s5 foi
a

tumores*

proporcionado alívio temporário para

dor, apenas 25% dos tumores manifestam uma regressão objetiva.

O complemento

com

radiosenslbilizadores

pode

ajudar -mas

r2o

transformar o prognostico de cura de um tumor clinicamente em estágio avançado.
Hão
mero

hS

duvida que a quimioterapia exerce

um

controle transitório sobre o tumor. Geralmente, o intervalo

de tempo isento de tumor apSs um tratamento quimioterSpico é de 2
meses

a

um ano, mesmo que tenha havido uma

deste. Assim, se a quimioterapia ou a

completa

combinação

radioterapia for bem sucedida, segue-se a

remoção

regressão

quimioterapia/
cirúrgica

do

6rgSo, que farS com que se extenda o intervalo de tempo Isento de
tumor.
A terapia deve ser cuidadosa, apurada e precisa* Deve ser baseada em um valor exato da natureza

e extensão do

mal, da anatomia e quantidade de sangue no tumor e, da anatomia e
condições

dos tecidos normais circunvizinhos• Espera-se elevar a

taxa de cura acima de 90% apenas com braqulterapia, diagnosticando os tumores em estágio inicial.
O

câncer

de

Gtero pode ser

tratado

também

através de unidades de cobalto ou pequenos aceleradores lineares.
Os

perlcpos apresentados por fontes de rádio-226 foram discutidos

em vários congressos e por bem decidiu-se substituí-lo por fontes
de
res

cobalto - 60, césio - 137 e irídio-192. Os grandes aceleradolineares, utilizados em terapia com elétrons, não são

veitáveis

nesse caso, porém são úteis no tratamento de

ma B no cérebro e no pescoço.

apro-

carcino-
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Câncer da Tireõide

Embora
ro,

tem

o câncer da tireSide seja um tumor ra-

recebido grande atenção clínica e desde 1946 vera

sendo

tratado com radioiodo, que demonstrou'ser de grande eficiência.
Existem,
questão

do

atualmente,

divergências

uso terapêutico do iodo radioativo ser

necessário, ou se poderia ser

substituído por

quanto

à*

extremamente

outras formas

de

tratamento, que fossem menos incômodas com respeito ao atendimento do paciente e que evitassem problemas de toxidez que acarretam
efeitos

colaterais. Os argumentos mais comuns contrários a tera-

pia com lodo radioativo ê" a diminuição da expectativa de vida dos
pacientes e o

decréscimo da taxa de mortalidade em pacientes nos

quais foram ministrados apenas hormônio da tireSide em doses supressivas comparados aos grupos que não receberam hormônio apôs a
cirurgia.

Outro argumento usado contra a terapia com iodo radioativo são os efeitos colaterais, tais como doenças da radiaçSo

(31),

cistlte (32), gastrite (33), sialadenite

também, inchação e inflamação da tireSide.
gum

(34)

e,

Pode haver também al-

dano ósseo ou na medula.

(31) É o quadro clínico
tos às

que indivíduos apresentam quando

radiações ionizantes: febre,

depressão

da função renal

e

depllaçSo

expos-

reversível,

poliGria (secreçSo superabun-

dante de urina) .
(32) Inflamação da bexiga.
(33) Inflamação do estômago.
(34) Inflamação das glândulas salivaree.
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Todos esses efeitos colaterais são extremamente

dependentes da dose de radiação recebida e podem, além disso,

ser tratados,

sintomaticamente, por'corticosterSides,

não sendo

suficientes como argumentos contra a.terapia com radioiodo.
Com
com
de

o crescente nGmerc de pacientes

iodo radioativo e com os prolongados períodos de

tratados
observação

tais pacientes, raonbou-se uma estatística que indicou um

mento

na taxa de sobrevivência, e uma diminuição da

au-

recorrência

do tumor. Contudo, deve-se observar melhor os riscos a longo prazo do tratamento do câncer de tireSide com iodo radioativo,
como

tais

riscos carcinogênicos e o aumento de incidência de leucemia

e infertilidade.
Quando
primeiro

tireSide

o

passo 6 uma intervenção cirúrgica, qualquer que seja

o

tratamento

suspeita-se

de câncer na

planejado* Não se pode afirmar com precisão, o quanto

de tecido deve ser removido ou o quanto das estruturas do pescoço
deverá

ser

sacrificada

a fim de remover todos os

tecidos

que

abrigam o tumor.
Para se obter bons resultados com a radioterapia, com os mínimos riscos para o paciente e pequenos efeitos colaterais,

o

tecido do tumor tem que ser reduzido ao

máximo

eliminado

antes da terapia com o radiolodo, de modo que

ou

a

dose

objetivo principal § conhecer a menor

dose

ministrada seja a menor possível.
O

necessária a ser ministrada para eliminar o mal
ta

e determinar es-

dose a partir de uma pequena dose traçadora aplicada antes de

se investir no tratamento.
Em

vÍ3ta da complexidade dos fatores envolvi-

dos, da variedade dos equipamentos utilizados e dos aspectoc clínicos quo podem ser enfrentados, ê difícil recomendar um procwrlimento que ofereça a melhor precisão em todas as circunstâncias. A
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medição da dose de iodo a ser ministrada na tireõide ê o procedimento mais importante envolvendo estimativas na quantidade de radiação. Tal medição está sujeita a vários erros se não forem considerados importantes fatores, como tamanho e profundidade do tumor,

já que a eficiência da radioterapia com iodo não estS rela-

cionada apenas à massa do tumor, mas também, à fixação do mesmo.

Uma vez determinado' o procedimento
pico,

radioterá-

este deve ter inicio de 4 a 6 semanas apôs a cirurgia. Uma

terapia de inibição do hormônio da tireôide ê iniciada
mente apôs, através da
150 .e 200 g

imediata-

levo-tiroxina. Tal dose repressiva, entre

diárias inibe completamente a secreção do

hormônio

da tireõide. 'Adicionalmente, doses terapêuticas de radioiodo são
geralmente ministradas em intervalos de 3 a 6 meses até não haver
mais resíduo do tumor*

Os

efeitos da terapia de inibição do hormônio

da tireõide acarretam mudanças nos

parâmetros bioquímicos,

como

o aumento da transaminase e o hipotiroidismo.

A princípio, o paciente deve ter longo acompanhamento médico, já que a ocorrência de metSstases ê comum. O resultado

final de cada caso dependerá não apenas da eficiência do

diagnostico, da cirurgia e da subsequente terapia com
como

também

radioiodo,

de outras terapias auxiliares, como a cirurgia

das

metástascs ou irradiação externa e quimioterapia. Bons resultados
também
visitas

estão diretamente relacionados à* perfeita organização das
periódicas do paciente ao departamento de radioterapia e

á cooperação do próprio paciente com a equipe médica.
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Cancer de Cérebro e Pescoço

A maioria dos tumores quando diagnosticados jS
estão

em estSgio bastante avançado. Assim, o

objetivo ê

conse-

guir uma redução do volume do tumor a fim de aumentar a radiosensibilidade,

principalmente

em Sreas hipSxicas e para

assegurar

uma melhor e mais fácil ressecção cirGrgica.
O

tratamento planejado consiste de radiotera-

pia ou cirurgia, seguindo-se irradiação.
O
atrasar
ções

prê-tratamento

com quimioterapia não

deve

indevidamente o tratamento planejado ou trazer complica-

aos

procedimentos de irradiação ou cirurgia. Os

primeiros

resultados da quimioterapia são verificados 8 dias apôs

a última

injeção e podem apresentar: resposta completa, nos casos de desaparecimento do tumor; resposta parcial, quando há redução de pelo
menos 50%

no

volume do tumor; resposta mínima, quando a redução

do volume ê de menos de 50% e sem resposta nos casos de tumor estacionário

ou

progressão

do mesmo. Os efeitos

colaterais

sSo

aceitáveis, sem qualquer risco de vida ou grandes complicações.

Os
rebro

pacientes com câncer no pescoço ou no

cé-

em estágio mais avançado devem ser tratados com a combina-

ção de cirurgia e irradiação.

A modalidade de irradiação que tem oido utilizada
por

há'12 anos, consiste de 2 períodos de tratamento
um

intervalo de duas semanas para descanso. Cada

compreende

separados
neguencia

6 frações distribuídas ao longo de 15 dias. Tal moda-

lidade de irradiação apresenta muitas vantagens econômicas;: rccluçfio

do

tempo de hospitalização, da carga de trabalho da

médica e das jornadas dos pacientes.

equipe
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Altas

taxas de controle de tumores foram

al-

cançadas através da radioterapia unicamente. Ao final da irradiação 88% dos tumores era estágio primário regrediram totalmente.
A quimioterapia cora baixas doses provou ser de
baixa toxicidade, eficiente contra tumores e adequada à pacientes
terminais.
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APÊNDICE C

CINTIGRAFIA

Na cintigrafia utiliza-se um cintilômetro pjca
formação de imagens* Nesse aparelho, as cintilaçSes produzidas em
um

material fluorescente por uma radiação ionizante são detecta-

das e contadas por uma fotomultiplicadora o circuitos associados»
Um

dos equipamentos mais cpmumente usados ê o

cintígrafo retilíneo constituído de um cristal de iodeto de sódio
ativado
eles
a

com

tãlio e de um colimador com múltiplos furos,

todos

convergentes para um único ponto no espaço. Esse ponto, com

varredura do detector, em geral no plano horizontal, determina

um plano chamado focai, onde o sistema possui melhor desempenho.

1) Cintigrafia

Tireoidiana
Os

ses

desenvolvidos,

iodeto
no
de

paí-

tais como os Geiger-MüHer e os cri&tais

de

de sôdío com canal Snico, estão sendo agora desenvolvidos

Brasil.

, quex

sistemas inicialmente empregadcs nos

Na atualidade, os mapas de tireõide

são

realizados

pela cintigrafia retllínea convencional, quer pelas câmaras
cintilaçSes.

instrumento
ram

Essas últimas, se

bem que tenham se tornado

mais comum em Medicina Nuclear, ainda não conquista-

integramente a preferencia na propedêutica tiroidiana,

porque

o

a cintigrafia retilínea clássica com

imagem

isto

(colorida)

em papel ou em filmes, permite a obtenção de registros em tamanho
reax.

0 i»6to o mais empregado na cintigxafia tiroidiana ê o io-

do-131, que tem uma energia de 364 KeV, que ê mais adequada S cleteçSo

por cristais espessos, como os dos cintlgrafos retilíneos,
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que

por cristais largos, mais finos, como os das câmaras de cin-

tilações. Esses instrumentos ma.is modernos têm sido mais empregados, principalmente, para

cintigrafias

tiroidianas com o tecne-

cio-99m ou com o iodo-123.

Às
com

computadores

vezes são realizadas associações da câmara

visando a processar os dados e obter

melhores

imagens.
A execução do exame va-ria de acordo com o
dionuclídeo
anos

foi

empregado. O traçador mais empregado durante
o ioâo-131. Se, por um lado, possui várias

ra-

muitos

vantagens,

como a facilidade de obtenção, o baixo custo e a quimiotaxia (35)
ideal,

por outro, encerra uma grande desvantagem, a de

consideravelmente
das

gamas,

a

irradiar

glândula, por emitir partículas beta,

e por ter raeia-vida física longa (8,05

além

dias).

Além

disso, os gamas mais energéticas degradam a imagem.

'Mais
cio-99m,

largamente empregado vem sendo o

tecnê-

sob a forma química de pertecnetato. Realizou-se

deta-

lhado estudo comparativo entre o tecnêcio-99m e o ioâo-131, sendo
que os melhores resultados foram obtidos com o iodo.

2 - ÇintJ.grafia Diferencial

Usa-se o pertecnetato radioativo, sendo empregada

uma

imagens
primeiro

câmara de cintilaçâo dotada de sistema capaz de
seqüenciais,
minuto

por exemplo de 2 em 2 segundos

do exame. Esses documentos são

obter

durante

comparados

o
com

aquele obtido no 20° minuto, que reflete a capacidade de captação

(3.'i) (MIi.mi.oi.-.a::ia é o movimento de um organismo ou uma célula
dividual,

in-

tal como um leuc'cito, em resposta a um gradiente

de. concentração química.
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do pertecnetato pelo tecido sadio»
Outra forma de realização de cintigrafia diferencial é através do emprego de radiofãrmacos especiais.

No caso

da

como

tireSide

vêm

sendo

tentados

diversos

elementos

o

f6sforo-32, o gálio-67 e o selênio-75.
0

primeiro

empregado foi o

f6sforo-32

que,

tendo apenas emissões betas, é de difícil contagem por sondas situadas a distancia,

as quais são capazes de

detectar apena3

as

emissSes de raios X dos seus elétrons.
0
de

vista

gSlio-67, apesar de mais adequado do

ponto

físico, ainda não ê ideal, no aspecto bioquímico,

apresentando

nSo

a necessária eletividade, para as células neoplãsi-

cas .

3 - Cintigrafia EncefSlica
A cintigrafia cerebral por radionuclídeos ê um
método simples, efetivo e não agressivo de avaliar pacientes suspeitos de uma grande variedade de lesSes encefSlicas.
A

cintigrafia encefSlica, também chamada cin-

tigrafia cerebral, baseia-se em que os radiofSrmacos escolhidos o
injetados
encéfalo

na circulação periférica concentram-se nas regiSes

onde existem processos patológicos, devido à* alterações

vasculares e teciduais.
desaparecem

Como resultado,

os radionuclídeos,

entre a radioatividade no local da lesão e a

de

uma

através

que

rapidamente do sangue, concentram-se na lesão, esta-

belecendo
fundo

do

razão alta, facilmente detectãvel

e

radiação

localízSvel

de instrumentos como o cintigrafo e a câmara de cintila-

çõcv ,
À cintigrafia encefSlica tem uiGltiplaa aplica-
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ções diagnosticas, sendo as principais:
a) teste para detecção e localização de tumores encefálicos,
b) acompanhamento

da evolução dessas lesões, inclusive para ava-

liar a resposta à* terapêutica cirGrgica, actínica ou química,
c) detecção e localização de lesões

vasculares

hemorrágicas

ou

isquêmicas,
d) estudo da dinâmica circulatória encefãlica, e
e) d,etecção de malformações vasculares estruturais congênitas.

O
gens

encefãlicas

traçador mais usado para a obtenção dp ima-

dinâmicas ou estSticas 6 o tecnêcio-99m sob

a

forma de pertecnetato, devido ás suas excelentes propriedades físicas, ê facilmente obtenível e a radiação absorvida pelo paciente ê bastante baixa (O/Cl rad/m Ci para corpo inteiro).
A aplicação da cintigrafia ao estudo dos tumores

encefálicos

permite um diagnostico mais precoce dessas

s3es, e com isso
dos

sintomas

vantagens

a diminuição do intervalo entre o

e a instituição da terapêutica

oriundas

do emprego do mapeamento

aparecimento

cirGrgica.
com

le-

Outras

radioisStopos

nessas lesões são:
a) melhoria das

condições cirúrgicas, com operações mais

preco-

ces ,
b) conseqüências menos

graves da cirurgia, devido ao menor tama-

nho das lesões,
c) simplifioa^ão dos

métodos diagnósticos, ao liberar o paciente

de exames agressivos e perigosos, e
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d) redução

do

custo operacional do diagnostico e

da

avaliação

pré-cirSrgica.

4 - Angiocintigrafia EncefSlica
Angiocintigrafia encefálica ê o acompanhamento
da chegada do material radioativo, após a injeção na veia periférica, â rede vascular cerebral.
Seu

valor preliminar ê reconhecido,

particu-

larmente

na avaliação das malformações arteriovenosas e das

quemias.

A angiocintigrafia cerebral é realizada com uma

is-

câmara

de cintilações, na posição anterior (frontal).

Já as incidências

posterior,

quando se

lateral

ou de vértice

são usadas

deseja

melhor definição de patologia regional previamente identificada.

5 - Cintlgrafla Óssea
Na prática clínica, a cintigrafia Óssea aumentou e sua popularidade, sendo atualmente, igual ou superior â
cintigrafia

da

cerebral. EstS sendo usada, cada vez mais, para ava-

liar pacientes com cíncer conhecido ou suspeito.
A

cintigrafia óssea ê de fácil execução,

exige

prê-medicaçSo nem preparo do paciente, e oferece a

mação

diagnostica

em

2

horas apSs a

injeção

não

infor-

intravenosa

de

tecnêcio-99m-MDP (metileno-difosfonato) .
A
fármaco

nas

cintigrafia óssea mostra acúmulo do

losões (tumores, primários ou secundários,

radiodoenças

infIamat6cias, artrites, fraturas, doenças metabSlicas, doença da
Paget,
ria

vaocularidade reativa, ostooporose traumática ou migrató-

pacsageira,

e t c ) . O valor principal da cintigrafia Ssaaa

localizar as lesões, suas extensões e a sua distribuição.

6
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6 - Cintitjrafia ãe Corpo Inteiro com GSlio-67
A
meio
sal

aquoso e se
citrato

gSlio-67

de

maioria

dos sais de gâlio se hidrolisa

em

insolubiliza em pH fisiolSgico, razão porque o
gãlio

(solGvel)

i

o

composto

utilizado.

O

livre de carreador ê produzido em clclotrons através do

bombardeio
elétron,

de um alvo de zinco com protons. Decai por captura de
com

uma meia-vida de 78 horas e emissões gama

de

93/

188, 296 e 388 KeV.
O
diagnósticos,

gSlio-67

livre de carreador para

fins

de

mg

do

requer a administração de menos do que 10

material por cada Kg do paciente, e efeitos tóxicos não têm

sido

observados com as preparações em uso.
O citrato de gSlio deve ser
via

administrado

intravenosa,' pois sua absorção por via oral, subeutânea

por
ou

intramuscular ê pobre. Em 24 horas, aproximadamente 10% do citrato ainda estão no plasma, 25% são excretados pelos rins e 10% são
excretados nas fezes durante o período de 1 semana.

08 restantes

65% são distribuídos pelo corpo.
Em geral, as cintigrafias

são realizadas 48 a

72 horas apSs a administração intravenosa do traçador, quando então as
(5%),

concentrações mais

elevadas

são

observadas

no

fígado

baço (1%), rins (2%) e esqueleto (24%), incluindo a medula

óssea. Outros órgãos com concentrações relativamente altas são as
supra-renais,
le,

o

intestinos e pulmões. Ho homem, os másculos, a pe-

tecido adlposo, o sangue e o cérebro concentram

traçador.

pouco

o

A dose habitual de citrato de gálio para cintigrafia ê

50 Ci/mçi de material.
Para

mapear o paciente usa-se cintígrafos re-

tilíneos de dois cabeçotes
mente,

e todo o corpo é" mapeado, aproximada-

em 90 minutoc, com emissões gama na faixa de 184-296 KeV,

usando coUraadoreo de média energia.
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7) Captação Tiro.tdiana
Comumente
como elemento traçador.

para

esse teste usa-se o

iodo-13 1

As doses administradas variara entre

5 e

20 \1CÍ e para sua mensuração utiliza-se uma sonda de captação cujo cristal de cir.tilação é de 5 cm de diâmetro, com uma colimação
suficiente que permita ao detector mapear toda a glândula. A distância

ideal

entre a tireõide do paciente e o

como o tipo de colimador, foram determinados

detector,

assim

pela Agência lnt?r-

nacional de Energia Atômica (AIEA) em 35 cm.
Usando-se
por

o tecnêcio-99m, a captação ê

feita

breve período após a administração, sendo normais os valores

de 0,3 a 3%, 20 minutos apSs a dose. Neste caso ê necessário cuidado com a correção da radiação de fundo, aumentada pela precocídade da determinação, havendo ainda produto radioativo
em

quantidade

exame

no sangue

considerável; geralmente contam-se no momento

ãreas semelhantes

do

sobre a tireõide e sobre os tecidos vi-

zinhos, descontando-se o valor desta última medida - pode-se usar
para tal fim um cintf.grafo ou um pequeno computador.
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APÊNDICE D

TRAÇAPORBS "DHORAIS

O

acúmulo de alguns dessec traçadores nas le-

soes, parece rr.sultar das propriedades bioquímicas,
ou

fisiológicas

imunolõgicas epeclficas da própria lesão. Outros, também cha-

mados

traçadores indiretos, têm como base a alteração da

função

regional, isto ê, o tecido normal atua de maneira diferente da do
tumor .

Quando
como

ocorre

ou

lndio-113m, na

drina-mercGrio-197 na
tumores

"frias"

usam os traçadores

na cintigrafia hepStica com colõides

tecnécio-99m
os

se

se

indiretos

tal

marcados

com

cintigrafia renal com clormero-

cintigrafia

pulmonar com

macroagregados,

mostram como áreas de baixa atividade

ou

áreas

dentro do órgão. Quando se usam os traçadores diretos, o

tumor ê visto como uma

área de

alta atividade ou Srea "quente",

com uma resolução melhor do que a das Sreas "frias" •

Os

traçadores diretos podem ser divididos

em

quatro categorias: metabõl1 tos, antitumorais, proteínas radioativas e cations .

a) MetabSlitos Tr«çadores
75
O celenio radioativo (

Se) pode ser usado co-

mo selsnito 'ou como derivado aminoScido seleniometionína. O eele-
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nito apresenta boa especificidade tumoíal (36) no diagnóstico

de

neoplasias cerebrais e 5sseas. A sua utilização como traçador tumoral direto fica prejudicada pela radiação de fundo e pela resolução

precária. Os estuaos dosimétricos mostram que, com a

habitual de 250 Ci para
inteiro

ê

cintigrafia, a dose

absorvida de

dose
corpo

2 rads, com o fígado e os rins recebendo cerca

de

6

rads .

Um

derivado

da . cloroquina,

marcado

com

iodo-125 a iodnquina, tem sido usado para a detecção de melanomas
malignos.

Os

fôtons <*.e baixa energia do iodo-125 limitam o

seu

uso ao mapeamento de lesões superficiais. A radiação de fundo relativamente

alta e a lenta concentração nas lesões constituem os

problemas mais importantes no uso da iodoquina» As contagens e/ou
cintigrafias

geralmente s§o obtidas 14 a 21 dias ap6s a

injeção

do traçador.

b) Traçádores Antltumorais
Neste grupo, o fãrmaco mais exaustivamente investigado ê a bleomicina,
tumoral
contém

produzida

pelo Streptomyces verticullus.

A

bleomicina

cobre, cuja remoção parece aumentar suas atividades anti-

microblanas
cations.

uma substância antimicrobiana e anti-

e antitumorais, além de permitir a ligação de outros

A bleomicina pode ser marcada com cobalto, zinco,

quel e índio para uso biológico.

ní-

Comparando bleomicinas marcadas

com

cobalto-57, zinco-62 e índio-111 para a localização de tumo-

res

verificou-se

que a bleomlcina-cobalto-57 ê o complexo

mais

estável e com elevada especificidade tumoral. Pode ser usada como

(36) Boa eupeaificíãaâe

turnoral 6 a qualidade típica de uma espé-

cie para detetar a presença de tumores com suao propriedades
e características nítldan.

90

traçador

para

a localização de tumores. Contudo, como o

cobal-

to-57 apresenta uma meia-vida muito longa fica limitado o seu uso
em

investigações

clínicas mais extensas, uma vez que a dose

de

irradiação do paciente ê" considerável.

c) Proteínas Radioativas
Com
de

antíyenos

os contínuos descobrimentos e isolamentos

de células tumorais, a produção de anticorpos

dioativos parece promissora para a obtenção de

tratadores

rais altamente específicos. Tais investigações estão
vários
pode

ratumo-

sujeitar,

a

problemas, jS que a localização não especifica em tumores
ocorrer

com qualquer radioisõtopo ligado à proteína e

com

anticorpos purificados de maneira inadequada. Técnicas imunolôgicas

mais

aprimoradas e o aparecimento de novos antlgenos

rais, tais como o

alfafetoproteína e o

tumo-

antígeno carcino-embriô-

nico (ACE), devem estimular mais investigações nessa Srea.

d) Cátions (37)
Os cfitiono que
+2
çSo a tumor incluem gSlio (Ga ) ,
+2
+
bismuto (Bi ) , potássio (K ) e a
ao potássio, inclusive o amônio
qual

apresentam afinidade cm rela+3
+2
índio (In ) , mercúrio (Hg ) ,
maioria dos cations semelhantes
(NH ) . O mecanismo exato pelo
4

a maioria desses cations se localiza nos tumores não

nhecido.

é co-

Considerados como um grupo, cies apresentam pequena es-

pcclficil.ade

tuinoral,

com afinidade para

lesões

inflamatôrlas

igual ou maior do que para tumores.
(37) Cation 6 um ãtomo ou grupamento de Storro&'co'n carga elétrica
positiva.
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Comparando
índio-111
res,

citrato

de gSlio-67,

cloreto

e cloreto de mercúrio-197 para a localização de

verificou-se

que o ultimo apresenta a maior

de

tumo-

tendência

de

marcar as células tumorais, atingindo nelas altas concentrações.
O bismuto-206 apresenta exr

nte concentração

tanto em tumores humanos como de animais. M..- ., infelizmente, suas
emissões
MeV) .
sim,

cobrem uma faixa muito ampla ár . nergla (184 KeV -

Os fõtons de maior energia sSo
o

1,7

* .fcicilmentecoliraados. As-

bismuto-206 ê um radiois6t'^/ , difícil de ser

usado

em

estudos cintigrSficos com os equ?..--centos convencionais*
0' potássio e os seus semelhantes, tais como o
césio e o rubfdio, apresentam boa afinidade tumoral.
excessão
nares,

Contudo,

à"

do cêslo-129 usado para a cintigrafia de tumores pulmoesses agentes nao têm sido investigados com

em clínica.

profundidade
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API?Hf)ICE B

KPKITOS BIOEOGICOS DA RADIAÇÃO

As

radiações através dos efeitos de ionizarão

e excitação iniciam reações químicas que afetam o metabolismo das
células causando portanto danos aos Srgãos e tecidos.
A
alterar
organismo

ação

das radiações nucleares se resume

em

as funçSes normais da célula no organismo. A resposta do
a este dano celular ê exatamente a mesma, qualquer que

seja

a sua causa. Os sintomas dos efeitos biológicos das

radia-

ç3es

apresentam assim completa semelhança com os gue ocorrem num

grande nfimero de doenças •
Um

grupo de células sujeitas à radiação apre-

senta as seguintes alteraçSes:
.1 — Intumescéncia do nficleo.
2 - Aumento da viscosídade do protoplasma.
3 - Aumento da porosídade da membrana celular.
4 - Congestionamento dos capilares.
5 - DestrMição dos cromossomos.
6 - Retardamento do processo de divisão celular.
Os

resultados da aça.; biológica dão radiaçSes

dependem dors oegulntea fatores:
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1 - Tipo de radiação.
2 - Profundidade de penetração, isto ê", energia da radiação.
3 - Xrea ou volume do corpo exposto.
4 - Dose total recebida.
5 - Tempo de exposição.
6 - Contextura orgânica individual.
7 - .Danos físicos recebidos simultaneamente com a dose de

radia-

ção .

Resumindo, o tempo que leva um indivíduo,

sem

exposição prévia e de boa saGde para adoecer ou morrer depende da
dose

total recebida, do tempo de exposição à radiação e de

condições
sidade

suas

orgânicas pessoais. A dose recebida é função da inten-

da

radiação ionizante, da distância á fonte emissora

de

radiação e do grau de proteção existente.
Para
em

a produção de efeitos biológicos

iguais

indivíduos diferentes são necessárias doses totais diferentes

sendo

que

os indivíduos com prévia exposição à radiação

exigem

menos dose para apresentar os mesmos efeitos.

A

recuperação das c?..1.ulas ap6s a produção

do

dano pela radiação 6 possível, porém essa recuperação nunca ê" total.

É

claro que ao ce fazer

biológicos
ção,
outras

predições a respeito dos

das radiaçSes leva-se em consideração esth

efeitos
recupera-

sendo que alguns tipos de células são mais sensíveis do que
aos efeitos da radiação. Ilã usualmente uma demora entre: n

exposição e o aparecimento êou efeitos.
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Para' uma exposição crônica, alta nas não

le-

tal, os principais efeitos no organismo humano s3o:
1 - Avermelhamento da pele,

queda dos' cabelos

(de

300

a

1000

rem) .
2 - Decréscimo do
decréscimo

numero de

glóbulos

brancos,

seguido

de

um

posterior dos glóbulos vermelhos no sangue (de 50

a 100 rem) .
3 - Aparecimento de estrias nas unhas,

se as mSos forem afetadas

(acima de 200 r e m ) .
*
4 - Queimaduras da pele,

catarata e até

leucemia dependendo

da

exposição (de 200 a 500 rem).
5 - Esterilidade permanente (acima de $00 rem)4
Para uma exposição aguda, ou seja, dose elevada em um tempo curto, os principais efeitos no organismo são:
1 - Náusea, nervosismo, muita fadiga

(pouco tempo ap6s o recebi-

mento da dose de radiação) (de 100 a 200 rem).
2 * Sensação de bem estar

(pouco tempo depois da exposição e de-

pendendo da dose total).
3 - Prostração, perda de apetite e de peso, febre, hemorragia nas
gengivas, queda de cabelo (de 300 a 600 rem).

Nem

todos os 6rgãos apresentam a mesma sensi-

bilidade â radiação, sendo os mais
de

sangue,

intermediária

sensíveis: células produtoras

6'rgãos reprodutores e estômago. Os de
são:

sensibilidade

pele, pulmões e fígado e os menos

sensíveis

são: másculos, nervos e ossos completamenbe desenvolvidos.
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Al6m ' dos fenômenos acima citados, a ação

das

radiações sobre as células acarreta como conseqüência sintomas de
caráter somStico ou genético dependendo do tipo de célula atingida.
De

forma genérica definem-se os efeitos somá-

ticos como os que aparecem
pela

no próprio indivíduo que foi atingido

radiação e os efeitos genéticos quando não há efeitos

apa-

rentes na pessoa exposta à radiação nas mutações nas células germinativas

provocando danos nos descendentes, que podem vir a ter

defeitos físicos ou mentais.
Os
estocSsticos

efeitos biológicos sSo classificados

como

'(sem limiar) ou não estocSsticos (com limiar). Come

exemplo de efeitos estocSsticos tem-se efeitos genéticos, câncer,
leucemia

e como exemplo de efeitos não estocSsticos tem-se cata-

rata, esterilidade, danos na pele.
Os

efeitos genéticos não apresentam limiar

e

tem caráter cumulativo, ou seja quanto, maior a exposição acumulada
serS

pelo indivíduo durante toda a sua vida até a concepção, maior
a probabilidade de dano genético. Praticamente todas as mu-

tações induzidas por radiação são recessivas, sendo por isso justificado que doses maiores sejam toleradas .
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