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RESUMO 

 
 
Na Radioterapia moderna, o histograma dose-volume (HDV) é uma das principais 

ferramentas de avaliação de um plano de tratamento. O HDV se baseia apenas no 

valor da dose absorvida. Atualmente, de modo geral, a aceitação ou rejeição de um 

plano de tratamento está baseada somente nos valores de dose absorvida. Esta é 

uma maneira implícita de avaliar a probabilidade de controle tumoral (TCP) e a 

probabilidade de complicação de tecido normal (NTCP). Modelos dose-resposta são 

ferramentas de previsão de TCP e NTCP. O objetivo deste trabalho consiste em criar 

uma ferramenta auxiliar de avaliação de um plano de tratamento utilizando modelos 

dose-resposta. A partir de informações de um HDV diferencial, é possível calcular um 

valor numérico que representa TCP ou NTCP. Usando o programa Excel como 

plataforma de trabalho, foram inseridos na planilha algoritmos referentes a três 

modelos dose resposta. São eles: Lyman-Kutcher-Burman (LKB) e LogitEUD para o 

cálculo de NTCP, e LogitEUD e TCP_Poisson, para o cálculo de TCP. Alguns desses 

modelos utilizam o conceito de dose equivalente uniforme (EUD). Os modelos LKB e 

LogitEUD foram utilizados para ajustar valores de dose da literatura produzidos por 

Emami e colaboradores em 1991, cujo NTCP é de 5% em 5 anos. Ambos os modelos 

apresentaram bom desempenho. O modelo LKB apresentou um desvio médio de 

0,007%, enquanto o modelo LogitEUD apresentou um desvio médio de 0,03%. Foram 

calculados valores de TCP e NTCP para diversos HDVs da base de dados de 

pacientes do serviço de radioterapia do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Cálculos 

de NTCP para reto, medula espinhal e quiasma óptico foram realizados utilizando 

diversos parâmetros para os modelos. Foram usados estudos clássicos de Burman e 

colaboradores de 1991 e estudos reunidos na publicação QUANTEC (Quantitative 

Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic) de 2010. No caso do reto, encontrou-se 

a maior discrepância entre os valores de NTCP calculados, sendo 3,2% o menor valor 

e 18% o maior. A NTCP média foi de 9,43%, com um desvio padrão de 5,06%. A 

ferramenta é capaz de prover informações radiobiológicas para complementar a 

avaliação de um plano de tratamento baseada em informações puramente físicas, 

como a dose absorvida. A ferramenta desenvolvida também apresenta potencial para 

ser usada em pesquisa como, por exemplo, em um estudo retrospectivo. 

Palavras-chave: Radioterapia. Modelos dose resposta. TCP. NTCP. 
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ABSTRACT 
 
 
In modern radiotherapy, the dose volume histogram (DVH) is one of the main tools for 

evaluating a treatment plan. The DVH is only based on physical doses. The 

acceptance or rejection of a treatment plan based on physical doses are an implicit 

way to evaluate tumor control probability (TCP) and the normal tissue complication 

probability (NTCP). Dose-response models are predicting tools of TCP and NTCP. The 

objective of this work consists in creating an auxiliary tool for evaluating a treatment 

plan using dose-response models. Starting with the information of a differential DVH, it 

is possible to calculate a numeric value that represents TCP or NTCP. Using the 

program Excel as a platform, algorithms relating to three dose response models were 

entered into the spreadsheet. They are: Lyman-Kutcher-Burman (LKB) and LogitEUD 

to calculate NTCP, and LogitEUD and TCP_Poisson for the calculation of TCP. Some 

of these models use the concept of equivalent uniform dose (EUD). The LKB and 

LogitEUD models were used to adjust the dose values from the literature produced by 

Emami and colaborators in 1991, to which NTCP is 5% at 5 years. Both models 

showed a good performance. The LKB model showed an average deviation of 0.007%, 

whereas the LogitEUD model showed an average deviation of 0.03%. TCP and NTCP 

values were calculated for various HDVs from the database of patients in the 

radiotherapy service of the National Cancer Institute (INCA).  NTCP calculations for 

rectum, spinal cord and optic chiasm were performed using different parameters for the 

models. Classical studies of Burman and collaborators in 1991 and the publication 

QUANTEC (Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic) in 2010 were 

used. For the rectum, it was found the greatest discrepancy between the NTCP values 

calculated, being 3.2% the lowest one and 18 % the highest one. The average NTCP 

was 9.43 % with an absolute standard deviation of 5.06%. The tool is able to provide 

information to supplement the radiobiological evaluation of a treatment plan based on 

purely physical information such as the absorbed dose. The tool developed also has 

the potential to be used in research, for example, in a retrospective study. 

Keywords: Radiotherapy. Dose response models. TCP. NTCP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial de 

Saúde (IARC/WHO), estima que, em 2030, as mortes causadas por câncer passarão 

dos 11 milhões em todo o mundo (WHO, 2012). Este dado supera o calculado pela 

mesma instituição em 2008, estimado em 8 milhões. Com tamanha evolução na 

projeção de incidência, o câncer é incluído na lista das principais causas de mortes em 

todo o mundo (BOYLE, LEVIN, 2008). 

Os tumores cancerígenos são caracterizados pelo crescimento desordenado e 

descontrolado de células alteradas do tecido, havendo, ainda, a possibilidade de estas 

células migrarem para outras regiões do indivíduo (HALL, 2000). 

Torna-se evidente que, para a cura, quando possível, é imprescindível a 

associação entre um diagnóstico precoce e a indicação de tratamentos eficientes. 

Neste combate aos tumores, uma das modalidades de tratamento, usada como papel 

principal ou coadjuvante, é a radioterapia (RT), que emprega radiações ionizantes no 

combate às células neoplásicas. 

Sabe-se que a radiação ionizante causa danos aos sistemas biológicos de 

forma indiscriminada entre tecidos sadios e neoplásicos e que estes efeitos se 

manifestam de acordo com a radiossensibilidade inerente das células, a cinética do 

tecido e a forma de organização celular. Assim, se o dano biológico for maior nas 

células tumorais do que nas sadias, o uso de radiação ionizante para tratamento de 

neoplasias é justificado (DEB, FIELDING, 2009). 

Na radioterapia moderna, planos de tratamento são avaliados através de uma 

distribuição de dose tridimensional (3D) calculada por um sistema de planejamento. 

Tipicamente esse processo inclui: (1) avaliar curvas de isodose sobrepostas a 

imagens da anatomia do paciente e (2) analisar histogramas dose volume (HDV), que 

são representações a uma dimensão 1D de informações de uma distribuição de dose 

3D, para cada volume de interesse (órgão ou tumor) (WARKENTIN, et al., 2004). 

A aceitação ou rejeição de um plano de tratamento de Radioterapia envolve a 

estimativa implícita da probabilidade de controle tumoral (TCP, do inglês Tumor 

Control Probability) e da probabilidade de complicação de tecido normal (NTCP, do 

inglês Normal Tissue Complication Probability). Essa estimativa é baseada na 

experiência clínica com respeito a doses apropriadas no volume alvo e 

correspondentes objetivos de dose volume (DV). O surgimento de técnicas de 

tratamento de Radioterapia mais sofisticadas tem deixado as distribuições de dose 



 

2 

 

mais heterogêneas e complexas, tornando as avaliações dos planos de tratamento 

mais difíceis (WARKENTIN, et al., 2004). 

Nas últimas décadas, houve várias tentativas de desenvolver modelos 

matemáticos, também chamados de modelos dose resposta, para o cálculo da 

probabilidade de controle tumoral (TCP, do inglês tumor control probability) e da 

probabilidade de complicação de tecido normal (NTCP, do inglês normal tissue 

complication probability). A complexidade e a habilidade computacional requerida por 

alguns desses modelos muitas vezes afasta os médicos desta área de pesquisa. 

Vários modelos matemáticos de NTCP se baseiam em dados retrospectivos 

correlacionados com a evolução clínica para específicos órgãos de risco como reto e 

pulmão. Muitos desses modelos têm sido usados principalmente como ferramentas de 

pesquisa (GAY, NIEMIERKO, 2007). 

Os modelos dose resposta tentam predizer a probabilidade de uma 

determinada distribuição de dose resultar na erradicação de todas as células tumorais, 

no caso de TCP, ou num dado efeito adverso, no caso de NTCP (HOLLOWAY, et al., 

2012).  

Computar as métricas radiobiológicas, TCP ou NTCP, pode consumir tempo. 

Para um dado estudo de um planejamento de tratamento pode existir um grande 

número de métricas por estrutura, estruturas por plano de tratamento, planos de 

tratamento por paciente. Frequentemente é necessário modificar parâmetros de 

planejamento e repetir esses cálculos várias vezes (HOLLOWAY, et al., 2012). 

Claramente, uma aplicação natural dos modelos radiobiológicos em 

Radioterapia é estabelecer um ranque de planos de tratamento através de um cálculo 

mais explícito de valores de TCP e NTCP usando modelos que automaticamente 

incorporam dados clínicos disponíveis, considerando as características de dose 

volume de diferentes tecidos. Infelizmente, a capacidade preditiva dos atuais modelos 

ainda é limitada. No presente, ainda existem dados clínicos insuficientes sobre as 

características dose resposta dos tumores e tecidos humanos como base para se 

estimar parâmetros confiáveis para os modelos. Isso impede o uso de modelos 

preditivos como ferramenta avaliativa primária. No entanto, essas predições ainda são 

um complemento valioso para a experiência clínica. Além disso, como resultado do 

arquivamento de distribuições de dose tridimensionais e os correspondentes 

resultados dos tratamentos, a qualidade e a quantidade de dados clínicos começaram 

a ser aprimorados de forma significativa nos últimos anos. Uma vez que este irá 

certamente aumentar a confiabilidade das previsões dos modelos, é plausível que a 
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modelagem radiobiológica irá desempenhar um importante papel na avaliação e 

otimização de planos de tratamento no futuro (WARKENTIN, et al., 2004). 

Este trabalho está inserido no ambiente multidisciplinar da Radioterapia. A 

relação entre a distribuição de dose em um determinado tecido humano e a resposta 

desse tecido a essa distribuição de dose é a base para a determinação da TCP e da 

NTCP. Este trabalho tem como objetivo oferecer uma ferramenta capaz de, a partir de 

uma distribuição de dose e seu correspondente HDV, para um determinado tecido, 

calcular valores de TCP e NTCP que sirvam como parâmetros secundários de 

avaliação de um plano de tratamento radioterápico. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 A radiação ionizante e a sua interação com a matéria 

 

A radiação está relacionada com o transporte de energia através de ondas 

eletromagnéticas e partículas atômicas ou subatômicas (como elétrons, pósitrons, 

prótons, nêutrons e partículas α), sendo usualmente dividida em duas categorias: 

ionizante e não ionizante. A primeira abrange radiações com energia capaz de retirar 

um elétron orbital do material com que interage (ionizar), enquanto que na segunda 

estão as radiações relativamente menos energéticas, que não possuem energia para 

ionizar a matéria (KHAN, 2003). 

As radiações ionizantes podem ainda ser classificadas como direta ou 

indiretamente ionizantes. Fazem parte do grupo da radiação diretamente ionizante as 

partículas carregadas como elétrons, prótons e partículas α. A radiação diretamente 

ionizante interage principalmente por meio do seu campo elétrico e transfere energia 

para muitos átomos simultaneamente. Entretanto, a radiação indiretamente ionizante é 

neutra, como fótons (raios X e γ) e nêutrons e, por assim ser, pode percorrer um longo 

caminho no material antes de sofrer a primeira interação. 

Através da interação da radiação com a matéria, pode ocorrer o depósito da 

energia da radiação no meio material que a mesma atravessa. A esse fenômeno é 

associada uma grandeza denominada dose absorvida (D), que é o valor esperado da 

energia cedida pela radiação (dE) ao meio por unidade de massa do mesmo (dm), 

como mostra a equação (1). Sua unidade é J/kg, adotada no sistema internacional de 

unidades como Gray (Gy). 

 

                                                        (1) 

 

É a radiação diretamente ionizante o agente físico responsável pela entrega de 

dose. Assim quando uma radiação indiretamente ionizante incide sobre um material, a 

dose no meio será depositada somente se esta possuir energia para retirar um elétron 

de um átomo e este interagir com o meio. 

O processo de interação da radiação indiretamente ionizante com a matéria é 

probabilístico, e, portanto, os eventos de interação possuem probabilidades de ocorrer 

relacionadas com uma grandeza chamada de seção de choque (σ). A seção de 

choque é definida como sendo a probabilidade de interação por unidade de fluência 
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por centro de interação (núcleo, elétron, átomo) do material, onde a fluência (φ) de 

partículas é o número de partículas (dN) por unidade de área (dA), como mostra a 

equação (2) (JOHNS; CUNNINGHAN, 1983; ATTIX, 2004): 

 

                                                              (2) 

 

A interação entre a radiação indiretamente ionizante e a matéria pode ocorrer 

de três formas diferentes na faixa de energias utilizadas em Radioterapia: Efeito 

Compton, efeito fotoelétrico e produção de pares. 

 

 

2.1.1 O efeito Compton 

 

É um espalhamento não elástico, portanto, sem conservação de energia do 

fóton. Nesse fenômeno, o fóton incidente é espalhado por um elétron de baixa energia 

de ligação que absorve parte da energia do fóton inicial. Além de ter sua trajetória 

alterada, o fóton espalhado possui energia menor do que o fóton incidente. Nesse 

processo, a energia absorvida pelo elétron, chamado de elétron Compton, é 

transformada em energia cinética do elétron ejetado, caracterizando a ionização do 

meio (KHAN, 2003). 

 

 

2.1.2 O efeito fotoelétrico 

 

Acontece quando toda a energia do fóton incidente é absorvida pelo átomo, 

com ejeção de um elétron. Nesse caso, o elétron é ejetado com energia cinética 

definida por Ec de modo que: 

 

                                                       (3) 

 

Onde h é a constante de Plank,  é a frequência da radiação incidente, 

caracterizando h  como a energia do fóton incidente e Ei é a energia de ligação do 

elétron orbital. As interações desse tipo ocorrem nas camadas K, L, M ou N e uma 

vacância é criada no orbital depois de emitido o fotoelétron, como este é denominado. 

Deste modo, o átomo se encontra em um estado excitado e na eminência de emitir 
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raio X característico. Quando um elétron de uma camada mais energética passa a 

ocupar a vacância deixada pelo fotoelétron, o átomo emite um fóton com energia igual 

à diferença entre a energia das camadas, portanto, característica a esta transição. 

O efeito fotoelétrico só acontecerá se o fóton incidente tiver energia igual ou 

maior à energia de ligação da camada do fotoelétron, no entanto, quanto maior a 

energia, menor a probabilidade de ocorrência do fenômeno. De fato, a maior 

probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico e, portanto, a sua seção de choque, 

acontece quando a radiação possui energia ligeiramente superior à energia de ligação. 

São os chamados picos de absorção (KHAN, 2003). 

 

 

2.1.3 A produção de pares 

 

Acontece, majoritariamente, quando fótons de alta energia se aproximam do 

núcleo, interagindo fortemente com o campo eletromagnético nuclear. Toda a energia 

do fóton incidente é absorvida e há a produção de um pósitron (e+) e um elétron (e-). 

Sendo a energia necessária para a formação de um elétron 0,51 MeV, a menor 

energia de um fóton capaz de produzir pares é 1,02 MeV e o excedente de energia é 

transformado em energia cinética do par (KHAN, 2003). 

 

 

2.1.4 O coeficiente de atenuação 

 

Basicamente estes três fenômenos são responsáveis pela absorção da energia 

da radiação incidente e, portanto, alterando a intensidade inicial do feixe de modo que: 

 

                                                         (4) 

 

Onde I é a intensidade do feixe monoenergético após a interação, μ é o 

coeficiente de atenuação do material e x é a espessura do mesmo. 

Todos esses processos de interação estão associados a faixas de frequência 

da radiação onde é mais provável a sua ocorrência. Tais probabilidades são 

dependentes de fatores como, por exemplo, o número atômico do material. A figura 1 

mostra a predominância dos efeitos de interação em função da energia do feixe e do 

número atômico (Z) do material atenuador. Para fótons de energias baixas incidindo 

sobre um material de alto número atômico predomina o efeito fotoelétrico e para 
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aqueles com energias altas, a produção de pares é favorecida (OKUNO e 

YOSHIMURA, 2010). No entanto, para um mesmo material, aumentando a energia do 

feixe, o efeito predominante passa a ser o Compton e posteriormente a produção de 

pares. 

 

Figura 1: Importância relativa dos diversos processos de interação dos fótons com a matéria 
em função da energia do fóton e do número atômico do material (TAUHATA, et al., 2011) 

 

 

2.2 A radiobiologia 

 

Este termo está diretamente ligado ao estudo do efeito biológico da radiação 

nos seres vivos. A busca para conhecer os danos causados pela radiação ionizante 

começou logo após a descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Röentgen em 1895 

e do primeiro radionuclídeo por Marie Curie em 1896 (HALL, 2000). No momento 

destas descobertas que mudaram o cenário científico da época, os efeitos causados 

pela radiação ainda eram desconhecidos. Aos poucos, tornou-se plausível que a 

exposição à radiação provocava efeitos que se manifestavam após dias ou até mesmo 

meses e anos após a irradiação. 

Os efeitos biológicos dependem do mecanismo de ionização dos tipos de 

radiação, sendo definidos como efeitos diretos ou indiretos. A ação direta da radiação 

é caracterizada quando a radiação interage com moléculas importantes como as de 

ácido desoxirribonucleico (DNA). O DNA pode ter suas duas fitas de açúcar e fosfato 

ionizadas e quebradas pela radiação, podendo resultar na formação de anomalias nos 

cromossomos. 

A ação indireta acontece pela quebra de moléculas de água (hidrólise), que 

compõem cerca de 80% das células. Primeiro, a molécula de água é ionizada pelo 

fóton (equação 5) e em seguida, o íon positivo do produto dissocia-se rapidamente 

como mostrado na equação (6). O elétron liberado pode associar-se a uma molécula 
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de água (equação 7) cujo produto dissocia-se imediatamente no íon OH- e no radical 

livre H (equação 8). 

H2O  H2O+ + e-                                        (5) 

H2O+   H- + OH.                                         (6) 

e- + H2O                             H2O-                                              (7) 

H2O-  H. + OH-                                   (8) 

Os produtos H+ e OH- estão presentes nos fluidos do corpo humano e, 

portanto, não são sinônimos de dano ao tecido. No entanto, os radicais livres (H+ e 

OH-) são extremamente instáveis e reativos quimicamente. Desta forma, são estes os 

responsáveis por desencadear um processo de reação com outras moléculas (NIAS, 

2000, OKUNO, YOSHIMURA, 2010). Essas reações acontecem em diferentes locais, 

mas são praticamente imperceptíveis quando longe de moléculas importantes como o 

DNA. 

A figura 2 mostra o processo em ordem cronológica dos efeitos (HALL, 2000): 

 

 

Figura 2: Esquema cronológico da ação indireta da radiação. 

 

A razão da energia cinética transmitida ao meio, pela partícula carregada, ao 

percorrer uma distância infinitesimal é chamada de transferência linear de energia 

(LET, do inglês linear energy transfer). Para o caso de partículas com alto LET, como 

a radiação α, os radicais livres OH- se formam próximos uns dos outros (alta 

densidade de ionização). Este efeito pode produzir peróxido de hidrogênio (H2O2), um 

agente altamente oxidante, que tem capacidade de difundir-se para mais longe e 

interagir com moléculas mais distantes produzindo efeitos biológicos. 

Nota-se, então, que a presença do oxigênio, e, portanto, da água e/ou outros 

elementos que a compõem, é fundamental para a probabilidade de ocorrência de 

efeitos biológicos. O grau de oxigenação de um tecido está ligado com o efeito do 

aumento da radiossensibilidade pela presença do oxigênio, uma vez que quanto maior 

a quantidade deste elemento, maior o efeito biológico (HALL, 2000). 

Radiação 
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A razão entre as doses necessárias para a ocorrência de um mesmo efeito 

biológico em um tecido oxigenado e em outro com menor oxigenação ou hipoxia 

chama-se razão de aumento da radiossensibilidade por oxigênio (OER do inglês 

oxigen enhancement ratio) como mostra a equação (9). 

 

          (9) 

 

Tal efeito é particularmente importante entre as chamadas radiações de baixo 

LET, ou seja, fracamente ionizantes, para as quais predomina a forma indireta de 

ionização (HALL, 2000). 

Apesar de os métodos que permitem a análise dos danos a uma célula serem 

estáticos, ou seja, analisam o efeito em um determinado momento da vida da célula, 

sabe-se que a radiação interfere num processo cíclico e dinâmico da célula. Uma 

única célula possui compartimentos celulares como núcleo, mitocôndria e citoplasma 

onde o ambiente bioquímico possui diferentes condições e, portanto, podem 

apresentar diferentes respostas biológicas às radiações (radiossensibilidade). O 

mesmo acontece para diferentes células, ou seja, tecidos de diferentes órgãos 

respondem, também, de forma diferente à ação da radiação (HALL, 2000). 

 

 

2.2.1 O ciclo celular 

 

A dinâmica de um ciclo celular passa por duas fases, mitose e interfase, 

divididas ainda em cinco outros estágios: G0, G1, S, G2 e M. A mitose é definida pela 

fase M, enquanto a interfase engloba as outras quatro fases. De forma resumida, as 

fases do ciclo celular são descritas abaixo: 

G0: É a fase em que a célula está em repouso e o mecanismo de reprodução não está 

acionado. Por este motivo, não faz parte do ciclo, mas é considerada um anexo do 

mesmo. Algumas células estão permanentemente ou por um tempo mais longo nesta 

fase e outras podem ficar em repouso até o surgimento de uma necessidade de 

duplicação. Em geral, este tempo é conhecido e característico das células e 

correspondente à função exercida. 

G1: Quando uma célula é estimulada a se multiplicar, inicia-se a fase G1. Neste 

momento, a célula responde a estímulos, sendo levada a crescimento, diferenciação, 

multiplicação ou apoptose. Nesta fase também há a produção de enzimas e outras 
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moléculas necessárias à próxima fase do ciclo, além do aumento do volume celular e 

do número de organelas. 

S: Nesta fase acontece a síntese do DNA, de forma que cada cromossomo passa a 

ser formado por duas cromátides geneticamente iguais. 

G2: Esta é a fase que antecede a mitose, portanto, o RNA, proteínas e outras 

estruturas necessárias à divisão celular são sintetizadas. É nesta fase, também, que a 

cromatina é condensada preparando a célula para a mitose. 

M: A mitose, uma fase mais complexa, é subdividida em outros cinco momentos. Na 

prófase ocorre a condensação cromossômica, enquanto na prometáfase ocorre a 

destruição do envoltório nuclear. A próxima etapa é a metáfase, caracterizada pela 

formação da placa equatorial. Na anáfase há a separação das cromátides-irmãs e, por 

fim, o distanciamento dos cromossomos em direção aos polos ocorre na telófase 

(HALL, 2000). 

De um modo geral, as células estão mais radiossensíveis nas fases M e G2 e 

mais resistentes nas fases G1 e S. As células tumorais completam o ciclo em um 

tempo mais curto do que as células normais do mesmo tecido e, por este motivo, são 

consideradas mais radiossensíveis que as normais (HALL, 2005). 

Para a radiobiologia, o conceito de morte celular está relacionado com a perda 

da capacidade proliferativa ou a perda da integridade reprodutiva. Assim, quando uma 

modalidade de terapia impede que as células tumorais se reproduzam, privando o 

crescimento do tumor, pode se obter a cura (HALL, 2005). 

 

 

2.2.2 Os efeitos da radiação 

 

Os efeitos da radiação no tecido biológico são classificados por diversos 

critérios. Uma forma de classificá-los pode ser dividindo-os em estocásticos ou 

determinísticos. 

O efeito estocástico é aquele cuja probabilidade de ocorrência aumenta com a 

dose, no entanto a gravidade do efeito não depende da dose. Desta forma, um dano 

radioinduzido por uma dose de 1 Gy pode não ser diferente em severidade de um 

efeito provocado por 0,1 Gy. O que os diferencia é a probabilidade de ocorrerem e, por 

assim ser, não ocorrem necessariamente em todos os indivíduos irradiados com uma 

mesma dose (HALL, 2000). Por causa deste tipo de efeito, em teoria, o câncer 

radioinduzido não possui um limiar de dose de indução, ou seja, até mesmo a radiação 

ambiente pode desencadear a doença. 
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O efeito determinístico é notado quando um órgão ou região recebe alta dose 

de radiação. Neste caso, há um alto índice de morte celular, provocando sintomas 

apresentados pelo indivíduo pouco tempo após a irradiação, como, por exemplo, 

vermelhidão na pele quando esta é irradiada. Neste caso, a severidade do efeito é 

função da dose e também cresce com a taxa de dose. No entanto, para pequenos 

valores de dose, a probabilidade de ocorrência é praticamente nula. Deste modo, 

existe um limiar de dose para o qual, abaixo deste limiar, pode ser difícil saber se 

houve ou não irradiação da área (HALL, 2000). 

Outra classificação do efeito da radiação em humanos pode ser feita tendo em 

vista o tipo de tecido irradiado, podendo ser classificados com efeitos somáticos e 

efeitos hereditários.  

Os efeitos somáticos surgem do dano nas células do corpo e o efeito aparece 

na própria pessoa irradiada. Dependem da dose absorvida, da taxa de absorção da 

energia da radiação, da região e da área do corpo irradiado (TAUHATA, 2011). 

Os efeitos genéticos ou hereditários são aqueles que surgem no dependente 

da pessoa irradiada, como resultado do dano produzido pela radiação em células dos 

órgãos reprodutores, as gônadas. Têm caráter cumulativo e independe da taxa de 

absorção da dose (TAUHATA, 2011). 

Os efeitos somáticos dependem fortemente da velocidade de reprodução das 

células do tecido irradiado. Os tecidos com maior velocidade de duplicação 

apresentam os efeitos da radiação mais rapidamente e por isso são definidos como 

tecidos de resposta aguda ou crônica. Os que possuem um ciclo celular mais 

prolongado são classificados como tecido de resposta tardia. 

Os efeitos agudos se manifestam pouco tempo após a exposição sendo 

caracterizados por, por exemplo, inflamação cutânea, edema e hemorragia. Já os 

efeitos tardios, como o próprio nome indica, se manifestam em um longo tempo após a 

irradiação, podendo levar meses ou anos para serem notados. 

Idealmente, utilizar radiação ionizante no tratamento de tumores consiste em 

elevar a dose no tecido alvo para este sofrer os danos da interação da radiação com o 

material. No entanto, os efeitos vistos anteriormente não são exclusividade dos tecidos 

tumorais. Como já citado, qualquer tecido biológico está sujeito a sofrer os efeitos da 

radiação. É o caso dos tecidos superficiais nas entradas dos campos de tratamento e 

nos chamados órgãos de risco (OR), próximos ao órgão alvo. Em ambos os casos, há 

tecidos que geralmente não necessitam de tratamento, mas fatalmente recebem uma 

dose de radiação e, portanto, devem ser levados em consideração na entrega da 

dose. 
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Por outro lado, o próprio órgão afetado pela neoplasia dita limitação para o 

valor da dose prescrita. Isto acontece porque a morte funcional do órgão em questão 

pode gerar uma diminuição da qualidade de vida do paciente, ou até mesmo a morte. 

Além disto, os limiares de dose tanto para tecido sadio quanto para tumores 

dependem da sua função e fisiologia (PODGORSAK, 2005).  

 

 

2.3 Sistemas de planejamento e algoritmos de cálculo. 

 

2.3.1 Sistemas de planejamento 

 

Sistemas de planejamento são compostos por computador, dispositivos de 

entrada e saída de informações e um software. Sua principal função é receber 

informações anatômicas de um determinado paciente, facilitar a seleção dos feixes de 

radiação apropriados para tratar um determinado volume alvo e produzir uma 

representação da distribuição de dose que será entregue dentro do paciente. 

As imagens tomográficas do paciente, contendo suas características 

anatômicas, são inseridas no sistema de planejamento. Também são inseridas as 

características dosimétricas dos feixes clínicos disponíveis e o desenho da máquina, 

de modo que a máquina de tratamento possa ser modelada computacionalmente. No 

sistema de planejamento é feita uma simulação do tratamento real, e um algoritmo 

calcula a distribuição de dose tridimensional depositada nos diferentes tecidos de 

interesse do paciente. Alguns algoritmos, como o Anisotropic Analytical Algorithm 

(AAA), executam o cálculo da dose absorvida considerando as diferentes densidades 

dos tecidos. Isso é possível devido à informação das densidades eletrônicas dos 

tecidos relevantes fornecida pelas imagens tomográficas. São os chamados cálculos 

com correção de heterogeneidade.  

Os sistemas de planejamento disponíveis oferecem diversas plataformas de 

hardwares e softwares, mas os componentes fundamentais de um sistema de 

planejamento são comuns a todos (VAN DYK, et al., 1999). 

 

 

2.3.1.1 Hardware 

 

O hardware dos sistemas de planejamento possui uma ou mais unidades de 

processamento central, com memória suficiente para hospedar um software de 
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maneira eficiente. Também possuem processadores de gráficos e monitores de alta 

resolução. Um disco rígido com grande capacidade para armazenar dados como 

imagens dos pacientes. Deve haver um dispositivo para que dados de imagens dos 

pacientes sejam transferidos para o sistema de planejamento. Geralmente há uma 

conexão com uma rede local, mas a transferência dos dados também pode ser feita 

através de uma fita magnética ou um escâner, por exemplo (ANDREO, et al., 2004). 

 

 

2.3.1.2 Software 

 

Os sistemas de planejamento possuem um sistema operacional, geralmente 

Unix ou Windows, e o software de planejamento do tratamento, que é um pacote com 

diversas ferramentas. Os softwares podem ser bastante complexos, mas também 

podem ser básicos, contendo os requerimentos mínimos para executar o planejamento 

de um tratamento. 

Para um sistema de planejamento ser caracterizado como 3D ele deverá 

possuir: 

- Capacidade de reconstruir imagens ortogonais e oblíquas de um conjunto de 

imagens. 

- Habilidade de representar estruturas e distribuições de dose em 3D, além de uma 

imagem que representa a visão do ponto de vista do feixe de radiação. 

- Não restringir determinadas direções e orientações dos feixes de radiação. 

- Um algoritmo de cálculo da dose que leva em conta a anatomia do paciente, 

considerando radiação primária e espalhada (ANDREO, et al., 2004). 

 

 

2.3.2 Algoritmos de cálculo.  

 

A qualidade de qualquer sistema de planejamento depende do tipo de 

algoritmo usado nas diferentes etapas do processo de planejamento. Um algoritmo é a 

sequência de instruções que opera sobre um conjunto de dados de entrada, 

transformando essa informação em um conjunto de dados de saída, que são de 

interesse do usuário. Muitos algoritmos são usados em um processo de planejamento 

do tratamento. Os mais conhecidos são os algoritmos de cálculo de dose, que informa 

a dose em qualquer ponto de interesse dentro do paciente, levando em conta as 

características do paciente e dos feixes de radiação. 
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Nos últimos anos, os algoritmos de cálculo de dose se tornaram mais 

sofisticados e os computadores ficaram tecnologicamente mais robustos. Hoje, os 

mais avançados algoritmos são baseados em Monte Carlo (ANDREO, et al., 2004). 

O algoritmo mais moderno utilizado neste trabalho foi o AAA, que é um 

algoritmo 3D do tipo convolução superposição. O algoritmo está implementado no 

sistema de planejamento Eclipse v. 8,6 (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) 

utilizado neste estudo. O modelo do cálculo de dose do AAA consiste de dois 

componentes, o algoritmo de configuração e o algoritmo de cálculo de dose real 

(HERMAN, et al., 2011).  

 

 

2.4 Aquisição de dados do paciente: tomografia computadorizada (TC) 

 

Após a imobilização e posicionamento do paciente, as informações sobre sua 

anatomia e localização do volume alvo devem ser adquiridas. No planejamento 

tridimensional (3D) o paciente é submetido à tomografia computadorizada (TC) para 

simulação do tratamento, onde marcadores fiduciais são colocados nele para 

estabelecer um sistema de coordenadas de referência que deve ser usado tanto no 

sistema de planejamento do tratamento quanto no primeiro dia de tratamento 

(PODGORSAK, 2005). 

Os dados do paciente devem incluir: a) a forma externa do corpo do paciente, 

que deve ser desenhado nas imagens de TC em todas as regiões onde entram ou 

saem feixes de radiação, assim como nas regiões adjacentes para que a radiação 

espalhada seja levada em conta no cálculo da dose absorvida; b) os contornos das 

estruturas internas, as quais se deseja conhecer a dose absorvida, e dos volumes 

alvo; c) as densidades eletrônicas para cada elemento de volume na matriz de cálculo 

da dose, quando uma correção para heterogeneidades for utilizada; e d) as 

características de atenuação de cada elemento de volume para que a imagem seja 

processada adequadamente. 

A TC contém todas as informações necessárias para um planejamento de 

tratamento complexo, e deve ser tomada como a imagem de base em uma simulação 

em que são utilizadas outras modalidades de imagem como, por exemplo, a 

ressonância magnética (WEST, et al., 1997). 
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2.5 Aceleradores lineares clínicos 

 

A principal modalidade de Radioterapia para tratar tumores profundos utiliza 

raios X de alta energia e poder de penetração. Em um acelerador linear clínico (figura 

3), o feixe de raios X é produzido quando elétrons de alta energia são freados em um 

alvo de material de peso atômico elevado, como, por exemplo, o tungstênio. Os 

elétrons, por sua vez, podem ser usados para tratar doenças mais superficiais. 

Diferente do que ocorre em outros equipamentos com betatrons, cíclotrons e alguns 

microtrons, no acelerador linear clínico elétrons são acelerados em uma trajetória que 

é uma linha reta estreita (PODGORSAK, 2005). 

 

 

Figura 3: Acelerador linear True Beam (Varian Medical Systems) 
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Para a produção do feixe de fótons, elétrons são emitidos por efeito 

termoiônico em um catodo aquecido, focalizado em um feixe estreito, e acelerados 

através de uma estrutura linear até o anodo. Os elétrons são acelerados em um guia 

de ondas por micro-ondas provenientes de um sistema gerador de radiofrequência, 

que é uma válvula magnetron ou klystron. Esse guia de ondas é evacuado para 

permitir a propagação dos elétrons. O guia de ondas possui cavidades que têm duas 

finalidades: prover um adequado padrão de campo elétrico para acelerar os elétrons e 

acoplar e distribuir as micro-ondas. Um guia de onda é ilustrado na figura 4. Os 

aceleradores lineares podem produzir feixes de fótons com energias que vão de 4 MV 

(considerados de baixa energia no contexto da Radioterapia) a 25 MV (alta energia). 

Atualmente, os feixes de maior energia usados clinicamente variam de 15 a 18 MV. O 

tamanho da guia de onda depende da energia que se deseja produzir. Elas podem 

variar de cerca de 30 cm para um feixe de 4 MV até cerca de 150 cm, para 25 MV 

(PODGORSAK, 2005). 

 

 

Figura 4: Guia de onda de um acelerador de 6 MV cortado ao meio expondo as cavidades. Os 
elétrons são gerados na extremidade esquerda e o alvo está localizado na extremidade direita 
do guia de onda. 

 

O acelerador linear clínico possui um gantry, que gira 3600 em torno de seu 

eixo. Os feixes de radiação que emergem dos colimadores do acelerador linear 

sempre estão direcionados e centralizados sobre o eixo do gantry. O eixo central do 

feixe intercepta o eixo do gantry em um ponto chamado de isocentro. O paciente é 

posicionado na mesa de tratamento. A mesa de tratamento possui três movimentos 

lineares e a capacidade de girar em torno do isocentro. Um esquema de um 

acelerador linear é mostrado na figura 5.  
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Figura 5: Esquema de um acelerador linear clínico com indicação da localização do isocentro. 

 

 

2.6 Conceitos e definições importantes em radioterapia 

 

Gantry – Maior componente de um acelerador linear clínico. Gira 3600 em torno do 

paciente. É dentro dele que está o guia acelerador onde os elétrons são acelerados 

para produzir o feixe terapêutico (elétrons e fótons) (PODGORSAK, 2005). 

Penumbra de um feixe de radiação – Região na borda do feixe de radiação onde a 

dose é reduzida rapidamente com distância ao seu eixo central (PODGORSAK, 2005).  

Filmes pilot – É a primeira imagem em um exame de tomografia computadorizada. 

Trata-se de uma radiografia digital da região a ser estudada, e é por ela que se fará a 

programação do exame (WEST, et al., 1997). 

Isocentro – Ponto virtual no qual o eixo de rotação do gantry e o eixo de rotação dos 

colimadores se interceptam (PODGORSAK, 2005). 

Blocos de proteção – São necessários para formar feixes de radiação de formatos 

circulares e irregulares. Podem ser usados como blocos de proteção uma liga 

metálica, geralmente cerrobend, ou colimador multilâminas. 

Curvas de Isodose – São curvas que unem pontos de mesma dose em um volume de 

interesse. Normalmente são expressas com percentual da dose absorvida em um 

ponto de referência. 

Classificação TNM – É um sistema de classificação de tumores malignos em que T 

representa a extensão do tumor primário, N representa a ausência ou presença e a 

extensão de metástase em linfonodos regionais, e M representa a ausência ou 

presença de metástase à distância (SOBIN, WITTEKIND, 2004). 
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Estadiamento – A classificação TNM é usada para estadiar um tumor maligno. No 

capítulo 4, é citado, por exemplo, um estadiamento IIA para câncer de colo do útero. 

Isto significa que a lesão não compromete os paramétrios (IGCS, 2006). 

 

 

2.7 O planejamento do tratamento em radioterapia com feixes externos de fótons  

 

A radioterapia com feixes externos de fótons geralmente contém mais de um 

campo de tratamento de maneira que se obtenha uma distribuição de dose uniforme 

dentro do volume alvo e doses tão baixas quanto possível nos tecidos saudáveis na 

vizinhança do volume alvo. O informe número 50 da ICRU (International Comission on 

Radiation Units and Measurements) (ALLISY, et al., 1993) recomenda uma 

uniformidade de dose dentro do volume alvo entre +7% e -5% da dose distribuída em 

um ponto de prescrição bem definido dentro do volume alvo. 

 

 

2.7.1 A definição dos volumes 

 

A definição de volumes é pré-requisito para um planejamento de tratamento 3D 

e para um relatório de dose preciso. Os informes 50 e 62 da ICRU (ALLISY, et al., 

1993, 1999) definem vários volumes alvo e estruturas críticas. São elas: 

 GTV (Gross Target Volume): Doença palpável ou visível/demonstrável. 

Geralmente se baseia em informações de uma combinação de modalidades de 

imagens (tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia), 

modalidades diagnósticas (relatórios histológicos e patológicos) e exame clínico. 

 CTV (Clinical Target Volume): É o volume de tecido que contém o GTV e/ou 

doença maligna microscópica subclínica, que precisa ser eliminado. Esse volume deve 

ser tratado adequadamente para se alcançar o objetivo do tratamento, cura ou 

paliação (ALLISY, et al., 1993). O CTV inclui a área imediatamente vizinha ao GTV, 

que pode conter doença microscópica, e regiões consideradas de risco e que 

requerem tratamento (exemplo: linfonodos). 

 ITV (Internal Target Volume): Consiste no CTV mais uma margem interna. 

Essa margem é desenhada para levar em conta variações no tamanho e posição do 

CTV. Variações como respiração e conteúdo do reto e da bexiga devem ser 

consideradas. 
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 PTV (Planning Target Volume): É um conceito geométrico. É definido para que 

o arranjo de campos de tratamento adequado seja selecionado, levando em conta 

todas as possíveis variações geométricas, de maneira a garantir que a dose prescrita 

é realmente absorvida pelo CTV (ALLISY, et al., 1993). O PTV inclui o ITV e uma 

margem adicional para incertezas de posicionamento do paciente, tolerâncias da 

máquina de tratamento e variações intra-tratamento. O PTV depende da precisão dos 

dispositivos de imobilização e lasers de localização, mas não inclui as margens para 

características dosimétricas do feixe de radiação (por exemplo: áreas de penumbra e 

região de buildup), que serão considerados durante o planejamento do tratamento e 

nos desenhos dos campos de tratamento. 

 Órgão de Risco: É todo órgão cuja sensibilidade à radiação para uma dose 

recebida de um plano de tratamento pode ser significante comparada a sua tolerância, 

possivelmente requerendo a mudança no arranjo dos feixes ou uma mudança na dose 

prescrita (PODGORSAK, 2005). 

 

 

2.7.2 A especificação da dose 

 

Uma prescrição clara deve conter informações detalhadas a respeito da dose 

total, dose por fração e dias de tratamento propostos com a finalidade de permitir a 

comparação de resultados. Várias informações dosimétricas foram propostas pelo 

informe 50 da ICRU (ALLISY, et al., 1993). São elas: 

 Dose mínima no volume alvo 

 Dose máxima no volume alvo 

 Dose média no volume alvo 

 Escolha de um ponto de referência que represente a dose distribuída. 

 

 

2.7.3 A simulação baseada em tomografia computadorizada (TC): 

 

A simulação com base na TC do paciente se inicia com a colocação do 

paciente sobre a mesa do tomógrafo na posição de tratamento. Antes da aquisição da 

imagem é necessário que o paciente seja marcado com o isocentro de referência. 

Tipicamente, próximo do centro do volume de tratamento proposto. Marcadores 

radiopacos são colocados nas laterais do paciente e na sua superfície anterior, onde a 

luz de laser dos equipamentos de localização da sala incide, e o paciente é tatuado ou 
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pintado nessas posições de modo a deixar identificadas as localizações dos 

marcadores. Isso ajudará no posterior posicionamento do paciente na máquina de 

tratamento. 

A posição do isocentro de referência pode ser usada como origem de um 

sistema de coordenadas de referência em que a posição do isocentro de tratamento 

real pode ser determinada através de movimentos de translação da mesa. 

Estruturas alvo e órgãos de interesse podem ser contornados diretamente na 

imagem da TC através de ferramentas disponíveis no software de simulação virtual. 

Radiografias digitalmente reconstruídas e imagens do ponto de vista do feixe são 

usadas para simular o tratamento. 

A determinação da geometria de incidência dos feixes de tratamento e as 

blindagens dos feixes são realizadas com respeito a posição do volume alvo e à 

localização dos órgãos críticos. Adicionalmente, as limitações físicas da unidade de 

tratamento e seus acessórios de imobilização do paciente devem ser considerados. 

Por exemplo, deve ser tomado cuidado para que a posição do gantry não entre em 

conflito com a posição do paciente. 

Uma vez que um razoável arranjo de campos tenha sido definido, limites dos 

feixes e formato dos mesmos devem ser obtidos. Desde que a precisa localização do 

volume alvo seja conhecida, a delimitação dos limites e formatos dos feixes deve levar 

em conta efeitos físicos e geométricos do feixe, como penumbra.  

Após os parâmetros relevantes para o tratamento terem sido obtidos, a 

geometria de incidência dos feixes de tratamento, os dados da imagem da TC com as 

estruturas contornadas pelo Radioterapeuta e a informação de densidade eletrônica 

são enviados para um sistema de planejamento de tratamento onde o cálculo da 

distribuição de dose será efetuado (PODGORSAK, 2005).  

O processo de simulação virtual baseada em imagens de tomografia 

computadorizada pode ser visto na tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1: Resumo das etapas da simulação virtual. 

Passo Procedimento de simulação virtual 

1 Determinação da posição de tratamento do paciente através dos filmes pilot 

2 Determinação e marcação do isocentro  

3 Aquisição das imagens e transferência das mesmas para a estação de 

simulação virtual 

4 Localização e contorno dos volumes alvo e estruturas críticas pelo médico 

5 Determinação do isocentro de tratamento e sua posição em relação ao 

isocentro de referência 

6 Determinação da geometria de incidência de feixes 

7 Determinação dos limites de campo e blindagens (blocos de proteção) 

8 Aquisição de radiografias digitais e imagens do ponto de visão dos feixes 

 

Após esses passos, deve ser efetuado o cálculo da dose pelo sistema de 

planejamento do tratamento (PODGORSAK, 2005).   

 

 

2.7.4 A avaliação de um plano de tratamento 

 

Após os cálculos de dose serem realizados por um dosimetrista ou por um físico 

médico, um radioterapeuta avalia o plano. As seguintes ferramentas são utilizadas na 

avaliação da distribuição de dose planejada: 

 Curvas de isodose; 

 Planos ortogonais e superfícies de isodose; 

 Estatística da distribuição de dose; 

 Histograma dose volume. 
 

 

2.7.4.1 Curvas de isodose: 

 

São curvas que unem pontos de mesma dose. São usadas para avaliar planos 

de tratamento em um ou mais planos no paciente. A isodose cobrindo a periferia do 

volume alvo é comparada com a isodose no isocentro. Se a razão está dentro de uma 

faixa desejada (por exemplo, 95 – 100%), o plano pode ser aceito desde que as doses 

em órgãos críticos não sejam excedidas. 
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2.7.4.2 Planos ortogonais e superfícies de isodose 

 

Quando um grande número de planos transversos é usado para cálculo, pode 

ser insuficiente avaliar o plano com base apenas na distribuição das isodoses sobre os 

planos axiais. Nesse caso, distribuições de dose podem ser geradas em planos 

ortogonais da TC. Planos sagital e coronal são frequentemente usados. 

Uma forma alternativa de apresentar as isodoses é mapeá-las em 3 dimensões 

e sobrepor a superfície de isodose resultante sobre uma reconstrução tridimensional 

dos volumes alvo e estruturas críticas, como mostra a figura 6. Embora tais imagens 

possam ser usadas para avaliar a cobertura do volume alvo, elas não transmitem uma 

sensação de distância entre as superfícies de isodoses e os volumes anatômicos 

(PODGORSAK, 2005). 

 

 

Figura 6: Representação tridimensional contendo feixes de radiação, estruturas anatômicas e a 
superfície de isodose de interesse. 

 

 

2.7.4.3 Estatísticas de dose: 

 

Elas provêm informações quantitativas sobre os volumes dos alvos e estruturas 

críticas e sobre a dose recebida por cada volume. Da matriz de dose para cada 

elemento de volume dentro do volume, estatísticas importantes podem ser calculadas. 

Isso inclui: 

 A dose mínima no volume; 

 A dose máxima no volume; 

 A dose média no volume; 

 A dose recebida por ao menos 95% do volume alvo; 

 O volume do alvo irradiado por ao menos 95% da dose prescrita. 

As duas últimas estatísticas são relevantes apenas para o volume alvo. 
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2.7.4.4 Histograma dose volume (HDV) 

 

Um plano de tratamento 3D consiste de uma informação da distribuição de 

dose sobre uma matriz de pontos 3D sobre a superfície do paciente. HDVs resumem a 

informação contida em uma distribuição de dose 3D e são ferramentas extremamente 

poderosas na avaliação quantitativa de planos de tratamento. 

A forma mais simples de um HDV representa a frequência de distribuição de 

valores de dose dentro de um volume definido, que pode ser um PTV ou um órgão de 

risco. Em vez de exibir a frequência, HDVs geralmente são apresentados sob a forma 

de percentual do volume, eixo da ordenada, por dose, eixo da abscissa. 

Dois tipos de HDV são usados: 

 HDV direto ou diferencial; 

 HDV cumulativo ou integral. 

A principal desvantagem dos HDVs é a perda da informação espacial que resulta 

da condensação de dados quando os HDVs são calculados (PODGORSAK, 2005). 

 

 

2.7.4.4.1 HDV direto 

 

Para criar um HDV direto, o computador soma o número de voxels com a dose 

média em uma determinada faixa e plota o volume resultante como uma função da 

dose. Um exemplo de HDV direto está na figura 7(a). O HDV ideal para um volume 

alvo seria uma única coluna indicando que 100% do volume recebe a dose prescrita. 

Para uma estrutura crítica, o HDV pode conter vários picos, indicando que diferentes 

partes do órgão recebem diferentes doses. Um exemplo de um HDV de um reto em 

um tratamento de próstata é mostrado na figura 7(b).
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Figura 7: HDV diferencial para um plano de tratamento de próstata com quatro campos para (a) 

volume alvo e (b) reto. O HDV ideal para o volume alvo seria um pico infinitamente estreito na 

dose prescrita, e a 0 Gy para a estrutura crítica. 

 

 

2.7.4.4.2 HDV cumulativo 

 

Tradicionalmente, os médicos têm procurado responder a perguntas como: 

“Quanto do volume alvo está coberto pela isodose de 95%?”. Em um planejamento de 

tratamento 3D essa questão é relevante e a resposta não pode ser extraída, 

facilmente, de um HDV direto, já que seria necessário determinar a área sob a curva 

para todos os níveis acima da dose de prescrição. Por esta razão, HDVs cumulativos 

são mais populares e informativos na radioterapia. 

 O computador calcula o volume do alvo ou estrutura crítica que recebe um 

dado valor de dose absorvida e produz um gráfico desse volume (ou 

percentual do volume) versus o valor de dose absorvida; 

 Todo HDV cumulativo inicia a 100% do volume para 0 Gy. 

Para os mesmos órgãos indicados no exemplo da figura 7, a figura 8 mostra o 

correspondente HDV cumulativo. Embora ajustar o percentual do volume versus dose 

absorvida seja mais comum, em algumas circunstâncias é útil o gráfico do volume 

absoluto versus dose. Por exemplo, se a TC não engloba todo o volume de um órgão, 

como o pulmão, e o volume não englobado recebe uma dose muito pequena, então 

um HDV mostrando o percentual do volume versus dose absorvida para o órgão será 

tendencioso, indicando que um maior percentual do volume recebe determinada dose. 

Além disso, no caso de algumas estruturas críticas, tolerâncias de dose absorvida são 
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conhecidas considerando a irradiação de um volume fixo, muitas vezes esse volume é 

especificado em centímetros cúbicos (PODGORSAK, 2005). 

 

 

Figura 8: HDV cumulativo para o mesmo plano de tratamento de próstata com quatro campos 
da figura 7. Os HDVs ideais são mostrados em (b).  

 

 

2.8 Modelos radiobiológicos 

 

O principal objetivo da Radioterapia é entregar uma dose de radiação 

terapêutica ao tecido alvo, minimizando os riscos de complicação do tecidos sadios. 

Até recentemente, a qualidade de um plano de tratamento radioterápico era julgada 

por quantidades físicas, isto é, parâmetros de dose e dose volume (DV), tentando 

correlacioná-los com uma resposta biológica em vez de estimar o resultado biológico. 

É recomendado que os critérios DV, que são medidas que meramente substituem 

respostas biológicas, devem ser substituídos por índices biológicos de modo que o 

processo de tratamento reflita de maneira mais realista os objetivos clínicos da RT 

(LING, LI, 2005). Desenvolvimentos nos entendimentos das vantagens e limitações 

dos modelos dose resposta existentes começam a permitir a incorporação de 

conceitos biológicos na rotina do processo de planejamento do tratamento (ALLEN LI, 

et al., 2012). 

Em Radioterapia, o objetivo de controle tumoral com menor produção de 

efeitos colaterais é caracterizado através da probabilidade de controle tumoral (TCP) e 

da probabilidade de complicação ao tecido normal (NTCP). TCP e NTCP relacionam-

se com a dose recebida conforme o exemplo mostrado na figura 9. Nesse exemplo, 

para uma dose intermediária, por volta de 55 a 60 Gy, a probabilidade de se controlar 

o tumor é muito maior (> 50%) do que a probabilidade de dano ao tecido normal (< 

5%), podendo causar dano suficiente ao tumor e mínimo ao tecido normal (ALLEN LI, 

et al., 2012). 
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Figura 9: Razão ou janela terapêutica, que deve ser observada para a decisão de uma conduta 
de tratamento radioterápico. 

 

 

2.8.1 Breve histórico das técnicas de radioterapia 

 

Historicamente, campos e doses de radioterapia foram selecionados 

empiricamente, baseados largamente na experiência. Médicos contaram com a 

intuição clínica para selecionar tamanhos de campo e doses prescritas. Entendia-se 

que esses guias empíricos eram imprecisos e não refletiam completamente a 

anatomia subjacente, fisiologia e dosimetria. A grande promessa da RT tridimensional 

foi correlacionar quantitativamente parâmetros dose volume com resultados clínicos. 

Essa promessa foi parcialmente cumprida. Quando a informação dosimétrica 3D 

estava largamente disponível, guias foram necessários para ajudar os médicos a 

predizer a segurança relativa de planos de tratamento propostos, embora apenas 

dados limitados estivessem disponíveis. Em 1991, investigadores reuniram sua 

experiência clínica, bom senso e informações sobre doses de tolerância de irradiação 

parcial de órgãos e produziram um artigo (EMAMI, et al., 1991). Durante os últimos 20 

anos, muitos estudos reportaram associações entre parâmetros dosimétricos e efeitos 

resultantes em tecidos normais.  

As técnicas modernas de RT geralmente produzem uma distribuição de dose 

não uniforme nos volumes sadios. A introdução de feixes externos de megavoltagem, 
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na década de 1950, fez com que os efeitos colaterais mais importantes migrassem da 

pele e tecido subcutâneo para tecidos localizados em regiões mais profundas. O uso 

da técnica de campos paralelos opostos levou ao aprimoramento da homogeneidade 

de dose no volume alvo, mas tipicamente levaram à irradiação total ou parcial dos 

órgãos na vizinhança do volume alvo: uma fração do volume do órgão de risco 

receberia essencialmente a dose prescrita para o volume alvo. Por causa da limitada 

capacidade da visualização das dimensões do tumor, muitos campos de RT incluíam 

margens amplas. 

O diagnóstico e o planejamento na RT baseados em tomografia 

computadorizada (TC) revolucionaram a visualização do volume alvo nas décadas de 

1980 e 1990, permitindo múltiplos campos e RT tridimensional conformada. Avanços 

conceituais e tecnológicos têm levado a novas tecnologias de RT como IMRT (do 

inglês intensity modulated radiation therapy), ou seja RTpor intensidade modulada do 

feixe, distribuição rotacional e helicoidal, distribuição robótica, e terapia com prótons. 

Essas tecnologias tipicamente distribuem uma dose quase homogênea no volume 

alvo, porém a distribuição de dose nos tecidos normais vizinhos é mais heterogênea. 

Assim, estas novas tecnologias proporcionam ao planejador do tratamento maior 

flexibilidade na determinação de quais regiões de tecido normal serão irradiadas. O 

planejador precisa de informação para predizer os riscos de danos aos tecidos 

normais para distribuições de dose 3D concorrentes, de tal modo que a razão 

terapêutica possa ser otimizada (MARKS, et al., 2010). 

 

 

2.8.2 Histórico dos modelos dose resposta 

 

No início da Radioterapia, as consequências biológicas dos tratamentos eram 

julgadas apenas pela dose absorvida no tumor e tecidos sadios circunvizinhos, 

guiadas pela experiência do tempo de tratamento total e fracionamento. Formalismos 

foram desenvolvidos para corrigir esses fatores (ELLIS, 1969, ORTON e ELLIS, 1973). 

Estes serviram como proposta prática, mas foram criados sobre dados estatísticos e 

não sobre princípios radiobiológicos. Progressos em radiobiologia básica em meados 

do último século levaram à formulação dos primeiros modelos de morte celular e, 

eventualmente, modelos que relacionavam a sensibilidade à radiação à taxa de cura 

de tumores. A complexidade de modelos radiobiológicos para descrever sobrevida 

celular difere entre os vários investigadores. A proposta feita por Munro e Gilbert 

(1961) de que o número de células sobreviventes segue a distribuição de Poisson 
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permanece como base da maioria dos modelos radiobiológicos baseados em cálculo 

de probabilidade de controle tumoral (TCP). 

Modelos baseados no cálculo de probabilidade de complicação de tecido 

normal (NTCP) tentam quantificar a dependência da tolerância de dose para um efeito 

colateral provocado pela radiação sobre um volume de um órgão irradiado 

(SCHULTHEISS, et al., 1983). Modelos de NTCP ganharam muita atenção com o 

advento da RT conformada 3D. Distribuições de dose altamente não homogêneas em 

órgãos de risco requerem ferramentas adicionais para ajudar a representar uma 

complexa distribuição de dose com uma simples métrica correlacionada ao risco de 

dano por radiação. Esforços subsequentes tentaram incluir detalhes adicionais aos 

modelos radiobiológicos (KÄLLMAN, et al., 1992; JACKSON, et al., 1993; 

NIEMIERKO, GOITEIN, 1993), embora modelos empíricos tenham encontrado seu 

nicho (LYMAN, 1985).  

Vários centros de RT incorporaram modelos dose resposta em seus protocolos 

de escalonamento de dose. Modelos de TCP e NTCP (TEN HAKEN, et al., 1993; 

JACKSON, et al., 1996; MEHTA, et al., 2001) têm sido usados para guiar um 

escalonamento de dose seguro para câncer de pulmão não pequenas células 

(ROBERTSON, et al., 1997; HAYMAN, et al., 2001) e tumores hepáticos (MCGINN, et 

al., 1998; DAWSON, et al., 2006). Muitos investigadores incorporaram modelos de 

TCP e NTCP em programas de computador caseiro para avaliação de planos de 

tratamento (SANCHEZ-NIETO, NAHUM, 2000; WARKENTIN, et al., 2004). Embora 

valores absolutos de probabilidade de resultados previstos ainda não sejam confiáveis, 

tais ferramentas podem prover informações úteis quando planos de tratamentos são 

comparados, particularmente quando vantagens dosimétricas de um plano sobre o 

outro não forem claros de acordo com critérios DV (KUTCHER, et al., 1991). Contudo, 

essa visão tem sido questionada (LANGER, et al., 1998), sugerindo que cuidados 

devem ser tomados ao se usar índices de TCP e NTCP para classificar planos de 

tratamento. Devido às dúvidas na robustez dos modelos de previsão e exatidão nos 

valores dos parâmetros, ferramentas de avaliação de planos baseadas em dados 

biológicos ainda não estão difundidas entre os sistemas de planejamento comerciais 

(MARKS, et al., 2010). 

 

2.8.3 Limitações dos modelos radiobiológicos 

 

Os parâmetros DV usados para avaliação de planos de tratamento são 

baseados em estudos clínicos que demonstram correlação entre índices de controle 
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tumoral e de complicação de tecido normal e uma métrica DV particular. Por exemplo, 

V20 (percentual do volume do pulmão recebendo ao menos 20 Gy) é usado para aferir  

a probabilidade de um plano causar pneumonite por radiação grau ≥ 2 ou grau ≥ 3 

(GRAHAM, et al., 1999). Existe uma série de limitações associadas com essa 

aproximação: 1. Tipicamente, mais que um ponto no histograma dose volume (HDV) 

(como V5, V40, dose média no pulmão) é correlacionado com a complicação. Essa 

correlação é, contudo, específica para uma técnica de tratamento, isto é, IMRT, RT 

conformada 3D, arranjo de campos (MARKS, et al., 2010). Em seu recente informe 

sobre efeito da radiação em pulmão Marks e colaboradores (2010) perceberam que “a 

correlação entre parâmetros dosimétricos é dependente da técnica, e os leitores 

devem ser cuidadosos ao avaliar a similaridade de suas técnicas de tratamento com 

as técnicas relatadas antes de usar qualquer desses limites”. 2. Geralmente, a 

otimização com parâmetros DV é indireta, requerendo substancial habilidade para 

selecionar valores e pesos relativos que proveem um ótimo valor de TCP e NTCP.  

Deve ser tomado cuidado ao se aplicar os modelos, especialmente quando os 

parâmetros DV clínicos estão além da faixa daqueles usados para gerar o modelo. 

Recomendações de modelos e seus parâmetros DV são apenas tão bons quanto os 

dados disponíveis. Tipicamente, eles são baseados em HDVs, que são uma 

representação não ideal de uma distribuição de dose 3D, pois eles descartam toda a 

informação espacial específica do órgão e assumem que todas as regiões são de igual 

importância funcional. Geralmente os HDVs não consideram as variações nos 

tamanhos das frações. Eles geralmente são baseados em um plano gerado em uma 

única série de imagens de TC, que não leva em conta variações anatômicas durante a 

terapia. Diferenças entre médicos e instituições, bem como entre segmentação de 

imagens, cálculo de dose, população de pacientes e preferência por arranjos de feixes 

podem limitar a utilização do modelo. Há uma limitação inerente dos dados extraídos 

da literatura. A informação apresentada é largamente extraída da literatura. Diferentes 

investigadores frequentemente apresentam informações diferentes, por exemplo, taxa 

de complicação real versus bruta, reunindo dados de múltiplos estudos. Isso pode não 

ser acurado. Antes de introduzir um modelo de previsão na prática clínica, é prudente 

avaliar se as previsões fazem sentido de acordo com a experiência clínica. 

Fatores como doença hepática crônica, genética e estilo de vida podem afetar 

a relação dose resposta e são parcialmente responsáveis pela superficialidade dessas 

relações na população de pacientes. É provável que a incorporação desses fatores, 

quando conhecidos, possam produzir melhores modelos, correlações e previsões de 

toxicidade (MARKS, et al., 2010). 
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2.8.4 Balanceamento dos riscos para diferentes órgãos 

 

Diferentes morbidades variam em sua significância clínica. Toxicidade grau 2, 

por exemplo, tem significados clínicos diferentes para o esôfago e para o reto. Além 

disso, diferentes pacientes podem ter diferentes níveis de aceitação dos danos. 

Quando se compara planos de tratamento, existe, geralmente, uma barganha entre os 

diversos objetivos dos planos. Por exemplo, devemos aceitar uma determinada dose 

para o pulmão ou para o esôfago? Em muitos casos, tratamentos modernos, 

redistribuirão e não eliminarão a dose no tecido normal. O problema fundamental 

durante um planejamento de tratamento é como balancear a exposição de um ou outro 

órgão. Infelizmente, não há um caminho objetivo para isso. Investigadores têm 

considerado os riscos de muitos órgãos e computado a probabilidade de controle 

tumoral sem complicações (LANGER, et al., 1998). Outros têm tentado incorporar uma 

importância relativa de diferentes toxicidades considerando seu impacto na qualidade 

de vida do paciente. A utilidade dessa aproximação, embora conceitualmente atrativa, 

não está clara (AMOLS, et al., 1997). 

 

 

2.8.5 Duração do seguimento do paciente 

 

Se as relações dose-efeito para uma complicação tardia são derivadas de uma 

população com prognóstico muito pobre, elas podem ser limitadas pela ausência de 

seguimento por um longo prazo, e não se aplica a pacientes com melhor prognóstico. 

Por exemplo, aplicar a toxicidade de pacientes com glioma (é um tumor de células 

gliais, células que protegem, nutrem e dão suporte aos neurônios) de alto grau para 

pacientes com uma doença cerebral de baixo grau. O risco de complicação de tecido 

normal ocorre no contexto da longevidade esperada do paciente. RT é uma boa 

terapia contra o câncer e pode prover intenção paliativa para pacientes com doença 

recorrente, metastática ou incurável. Nesse contexto, complicações de tecido normal 

tardias não devem limitar a aplicação da RT. Por exemplo, a reirradiação do cérebro 

total para metástase cerebral recorrente acumula dose bem acima da tolerância e 

pode prover paliação, mas nesse caso uma preocupação com toxicidade tardia pode 

não ser necessária (MORRIS, 2000). Em uma RT para câncer de pulmão localmente 

avançado, a dose entregue pode exceder o limite de dose para o pulmão sadio e o 

coração. Nessa situação, não há boas opções de terapia disponíveis. Evitar a RT por 
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causa do risco de pericardite ou pneumonite pode não ser racional terapeuticamente 

(MARKS, et al., 2010). 

 

 

2.8.6 Cobertura do tumor vs risco para o tecido normal 

 

Para muitos pacientes com probabilidade de cura, uma margem reduzida do 

tumor pode ser mais comprometedora do que uma complicação de tecido normal. 

Para muitos tumores, recorrências são difíceis de gerenciar, causam morbidade 

severa, e geralmente resultam em mortalidade. Geralmente, a cobertura do volume 

alvo não deve ser comprometida para reduzir o risco de complicações. Isso pode ser 

exemplificado pela experiência de Israel em tratar linfomas orbitais. Em 24 tumores 

tratados em 23 pacientes, recorrência orbital ocorreu em 4 de 12 (33%) dos tumores 

tratados com campos conformacionais (incluindo o tumor grosseiro com margens 

definidas através de radiografia) vs nenhuma recorrência entre os 12 tumores tratados 

com a técnica de órbita total convencional (PFEFFER, et al., 2004). Similarmente, 

investigadores da Universidade de Washington perceberam uma maior taxa de 

recorrência em tratamento de câncer de pulmão localizado próximo à medula espinhal; 

talvez refletindo uma cobertura de GTV comprometida para diminuir a dose na medula 

espinhal (HOPE, et al., 2005). Engels e colaboradores (2009) perceberam uma 

redução na taxa de sobrevida livre de doença bioquímica em 5 anos (91% para 58%) 

em pacientes com câncer de próstata irradiados com sementes adicionadas à próstata 

para localização, e uma margem de PTV menor com intenção de reduzir a exposição 

de tecidos normais vizinhos. 

 

 

2.8.7 Aplicação em crianças 

 

Em indivíduos jovens, um mosaico de tecidos se desenvolve a diferentes taxas 

e sequência temporal.  Em adultos, os mesmos tecidos estão em estado estacionário, 

com uma cinética de renovação celular relativamente baixa. De uma maneira geral, a 

vulnerabilidade dos tecidos à RT aumenta durante períodos de rápida proliferação. 

Assim, generalizar dados de uma população adulta para uma população pediátrica é 

problemático e requer cuidado. Idealmente, dados específicos de investigações em 

crianças devem ser usados para predizer riscos nessas populações. 
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2.8.8 A base dos modelos de NTCP 

 

Apesar das ressalvas, as estimativas de risco baseadas em modelos são uma 

realidade. Médicos rotineiramente usam modelos para tomar decisões clínicas. O uso 

de métricas como dose média no pulmão e dose máxima na medula espinhal para 

estimar riscos são modelos, embora mais simples. Geralmente, modelos de NTCP 

tentam reduzir informações anatômicas e dosimétricas complicadas em uma simples 

medida de risco. A maioria dos modelos se enquadra em uma das três categorias: 

modelos de redução de HDV, modelos de arquitetura de tecido, e modelos 

multimétricos (MARKS, et al., 2010). 

 

 

2.8.8.1 Modelos de redução de HDV 

 

Embora muitas aplicações dos modelos de redução de HDV sejam para uma 

distribuição de dose não uniforme, eles são baseados em probabilidade de 

complicação estimada a partir de uma irradiação uniforme. A dose resposta para uma 

irradiação uniforme é descrita por uma função matemática com ao menos dois 

parâmetros: por exemplo, TD50, que é a dose para uma probabilidade de complicação 

de 50%, e m, que é inversamente proporcional à inclinação na parte mais íngreme da 

curva de resposta. Para um grupo de pacientes com diversas radiossensibilidades, a 

curva de resposta é menos inclinada (maior m) que para uma população 

biologicamente similar recebendo o mesmo tratamento. É considerada aqui uma curva 

com maior inclinação aquela cujo ângulo em relação à horizontal se aproxima de 900. 

Menor inclinação significa um menor ângulo em relação à horizontal. Várias funções 

em formato de S são usadas para fitar dados de dose resposta, incluindo a função 

probit (LYMAN, 1985; GAY e NIEMIERKO, 2007).  

Para levar em conta a típica heterogeneidade de dose de uma irradiação por 

campos paralelos opostos (irradiação uniforme em uma parte do órgão), Jolles (1939) 

descreveu a tolerância do tecido como uma função da fração do volume irradiado. 

 

                     (10) 
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Onde Vreferência é o volume de referência e Virradiado é o volume irradiado 

uniformemente. D é a dose de tolerância correspondente, representando um nível de 

escolha sobre a curva dose resposta, como TD50. O parâmetro n controla o efeito do 

volume. 

Lyman (1985) usou esse modelo para definir os riscos associados com uma 

irradiação uniforme parcial de um órgão. Da equação (10), a diminuição da fração de 

volume irradiado desloca a curva de dose resposta (TD50) para doses mais altas por 

um fator da fração do volume irradiado elevado à potência negativa de n. O efeito de 

diferentes valores de n sobre a dose de tolerância é mostrado na figura 10. 

 

Figura 10: Relação entre o volume irradiado, a dose e o parâmetro n. Vreferência normalmente 
representa o volume do órgão inteiro e Virradiado é o volume irradiado. 

 

Por exemplo, se o parâmetro n é igual a 1, então se espera que o TD50 para 

uma irradiação de metade do volume de um órgão aumente por um fator 2, ao passo 

que se o parâmetro n é 0.5, TD50 para a irradiação da metade do volume do órgão 

aumenta por um fator igual à raiz quadrada de 2. 

Generalizando para a realidade clínica as distribuições de dose heterogêneas, 

uma estatística resumida é frequentemente apresentada, a EUD (do inglês equivalent 

uniform dose). A EUD é a dose que, se entregue uniformemente ao órgão inteiro, 

acredita-se que se obtém a mesma taxa de complicação da distribuição de dose 

verdadeira. A EUD é computada pela soma de todos os voxels no órgão: 

 

                                           (11) 
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Onde Vi é o volume irradiado com a dose Di. Juntas, a equação da EUD e as 

suposições de Lyman e demais autores são frequentemente referidas como modelo de 

Lyman-Kutcher-Burman (LKB) (LYMAN, 1985; NIEMIERKO, 1999; KUTCHER, et al., 

1991; BURMAN, et al., 1991). 

Algumas análises usam o parâmetro n, outras usam o parâmetro a, que é igual 

a 1/n. Ambos são mostrados na figura 10. Quando n é pequeno (e a grande), 

mudanças no volume irradiado provocam pequenas mudanças na tolerância relativa, 

ao passo que com um n maior (e a menor), a dose de tolerância depende fortemente 

da fração de volume irradiado.  

 

 

2.8.8.2 Complicação de órgãos em série vs órgãos em paralelo 

 

Muito esforço tem sido feito a fim de conceber modelos mecanísticos que 

atribuam a dependência do volume de algumas complicações à ruptura da arquitetura 

funcional dos órgãos pela RT (NIEMIERKO, GOITEIN, 1991). Em complicações ditas 

paralelas, cada subvolume do órgão funciona de maneira independente. Uma porção 

suficientemente pequena pode ser danificada sem efeito clínico. A complicação só é 

observada depois que um volume maior do que o crítico é danificado. Complicações 

de órgãos em paralelo têm muita dependência do volume, e por essa razão, 

frequentemente se usa n ≈ 1 nos modelos LKB (como nas análises das complicações 

do fígado, pulmões e rins). Modelos mais detalhados existem, incluindo modelos que 

empregam o conceito de uma reserva funcional, representando uma fração hipotética 

da função do órgão que pode ser perdida antes que uma complicação seja percebida 

(NIEMIERKO, GOITEIN, 1991).  

Em contraste, nas complicações de órgãos em série o efeito clínico ocorre 

mesmo quando uma pequena porção do órgão é danificada. Aqui, n é pequeno (por 

exemplo, n = 0,1 para sangramento retal tardio (BURMAN, et al., 1991)). 

Complicações em série são afetadas pelas regiões mais quentes (altas doses) do 

HDV. Existem modelos mais detalhados para esse tipo de complicação, incluindo 

modelos que explicitam o tamanho de cada subunidade funcional, já que todas 

precisam ser preservadas para evitar uma complicação (NIEMIERKO, GOITEIN, 

1991). 

A figura 11 mostra como diferentes partes de um HDV contribui para a EUD 

global e sua dependência de n. Perceba que: (a) o menor valor de n resulta no maior 

valor da EUD, correspondente ao ponto mais quente do HDV (mais apropriados para 
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estrutura em série). E (b) a região de menores doses contribuem mais quando n se 

aproxima de 1 (mais apropriados para estruturas em paralelo). No canto superior 

esquerdo da figura 11 é mostrado um HDV de reto. O HDV é primeiro transformado 

em um único número pela equação (11) de EUD que pesa o valor de dose 

exponencialmente. A figura inferior mostra a contribuição de cada parte do HDV 

cumulativo para a EUD global. Se a = 1, EUD seria igual à dose média (por exemplo 

para um órgão em paralelo) e a região com doses tão baixas quanto 20 a 30 Gy 

contribuiriam significativamente para a EUD, podendo assim aumentar o valor final de 

NTCP. Quando n decresce, a EUD é determinada principalmente pela região de doses 

mais altas (para órgãos em série).  

 

 

Figura 11: Parâmetro do efeito do volume. O efeito de mudar o parâmetro n (=1/a) no modelo 
LKB com a equação de EUD para computar NTCP é mostrado. 

 

 

2.8.8.3 Modelos multimétricos 

 

Médicos frequentemente estimam o risco de complicação através de um 

simples ponto no HDV baseado em um critério dose volume estatisticamente 

significante reportado em um ou mais estudos. Um exemplo é o frequentemente usado 

V20 (percentual do pulmão recebendo ao menos 20 Gy) como um indicador de 

probabilidade de pneumonite por radiação (GRAHAM, et al., 1999). Contudo, um 

simples limiar de volume pode ser facilmente manipulado pelo planejador ou pelo 

software de otimização. Uma otimização baseada em um limiar pode introduzir uma 

distorção em alguma parte do HDV para satisfazer o valor limiar desejado, enquanto o 
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restante do HDV pode ser inadequado. Um infinito número de distribuições de dose 

muito diferentes (e com riscos associados muito diferentes) pode ter o mesmo V20. O 

mesmo é verdade para qualquer esquema de redução de HDV, incluindo o modelo 

LKB, pois diferentes HDVs podem gerar um mesmo valor de NTCP. Contudo, modelos 

que consideram uma grande fração do HDV são menos facilmente manipulados (e 

podem ser mais lógicos radiobiologicamente) que os modelos de limiar que 

consideram apenas um ponto no HDV. Todavia, trabalhos que correlacionam simples 

pontos de HDV com toxicidade são comuns. 

A mais robusta aproximação multimétrica seleciona várias características 

dosimétricas significantes de uma distribuição de dose (por exemplo, múltiplos valores 

de Vdose) tanto quanto variáveis médicas e usam análises multivariadas junto com 

sofisticados métodos estatísticos ou algoritmos para escolher muitas combinações 

significativas (EL NAQA, et al., 2006).  

 

 

2.8.9 Modelo LKB (Lyman-Kutcher-Burman) para o cálculo de NTCP 

 

O modelo desenvolvido por Lyman (1985) é expresso em termos da dose e da 

fração do tecido irradiado e sua curva tem forma sigmoide (LYMAN, WOLBARST, 

1989). A NTCP de um órgão parcialmente irradiado pode ser razoavelmente 

aproximada pela integral da distribuição normal: 

 

                                       (12) 

 

Onde Φ(x) é a função: 

 

                (13) 

 

Com x = (D – D50(V)) / (mD50(V)), D é a dose para a fração do volume V e 

D50(V) = D50V-n. 

 

O modelo de Lyman tem quatro parâmetros: V, n, m e D50. V é a fração do 

volume com uma dose D; n determina a dependência dose volume de um tecido e leva 

em conta as diferenças na arquitetura do tecido; m é o parâmetro que controla a 
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inclinação da curva dose resposta; e D50 é o ponto de dose cuja probabilidade de 

complicação é de 50%. 

Com o rápido progresso das técnicas de radioterapia, a distribuição de dose 

heterogênea em um tecido normal torna mais difícil obter a relação entre dose e 

volume na equação (12). Então, Kutcher e Burman modificaram a equação (12) para 

torná-la mais genérica usando a seguinte forma, equação (14) (LYMAN, WOLBARST, 

1989): 

 

                                           (14) 

Onde EUD é a dose equivalente uniforme, que representa a dose que, se 

distribuída uniformemente em todo o volume do órgão, produziria o mesmo efeito que 

uma dada distribuição de dose heterogênea, como especificado pelo HDV, calculado 

dos pares dose volume (Di, Vi) de um HDV diferencial usando a equação (11) já 

mostrada anteriormente (MOHAN, et al., 1992): 

 

                                                  (11) 

 

 

2.8.10 Modelo baseado na estatística de Poisson para o cálculo de TCP 

 

Modelos de TCP geralmente presumem que controlar o tumor requer a morte 

de todas as células tumorais. A estatística de Poisson prediz que a probabilidade disso 

ocorrer é: 

                                          (15) 

 

Onde N é o número inicial de clonogenes, e pS(D) é a fração de sobrevida 

celular após uma dose D. Presumindo-se que a sobrevida celular pode ser descrita 

pela equação: 

                                            (16) 

 

Onde α é o parâmetro relacionado à porção linear (mortes por evento único) do 

modelo linear quadrático. A expressão na equação (15) pode ser reescrita em termos 

de dois parâmetros descrevendo a dose e a inclinação normalizada no ponto de 50% 

de probabilidade de controle tumoral, D50 e 50: 
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                                  (17) 

 

Usando a hipótese de subvolumes independentes, para o caso de irradiação 

heterogênea, a probabilidade de controle tumoral global é o produto das 

probabilidades de matar todos os clonogenes em cada subvolume do tumor descrito 

pelo HDV diferencial:  

 

                                            (18) 

 

Assim, para um dado HDV diferencial {Di , Vi}, a TCP pode ser calculada 

usando a seguinte fórmula de dois parâmetros: 

 

                                 (19) 

 

A fórmula (19) se origina de uma tentativa de previsão da TCP para um 

paciente individual a partir de uma perspectiva mecanística. Contudo, devido à sua 

relativa simplicidade, a equação (17) (ou a equação 19 para o caso de irradiações 

heterogêneas), é frequentemente usada para fitar dados clínicos descrevendo a 

resposta do tumor de uma população de indivíduos. Nesse caso, os parâmetros D50 e 

50 são de natureza fenomenológica (WARKENTIN, et al., 2004). 

 

 

2.8.11 Modelo LogitEUD para o cálculo de TCP e NTCP 

 

Esse modelo é versátil porque pode ser usado para cálculos tanto de TCP 

quanto de NTCP. Esse modelo tem excelente habilidade de ajustar, por exemplo, os 

valores de tolerância de dose de tecido normal publicados por EMAMI e colaboradores 

(1991). A definição original de EUD foi derivada de uma formulação mecanística 

usando o modelo de sobrevida celular linear-quadrático (WU, et al., 2002). 

Posteriormente, NIEMIERKO (1999) sugeriu uma forma fenomenológica para o 

modelo: 
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                                        (20) 

 

Ele pode ser usado tanto para tumor quanto para tecido normal, onde a é um 

parâmetro adimensional do modelo. O parâmetro a é específico do tecido, seja ele 

tecido normal ou tumor, de interesse, vi representa o iésimo volume parcial recebendo 

a dose Di em Gy. Desde que o volume relativo de toda a estrutura de interesse 

corresponda a 1, a soma de todos os volumes parciais será igual a 1. Para tecido 

normal, EUD representa a dose uniforme que produziria a mesma probabilidade de 

dano que a distribuição de dose heterogênea examinada. Para tumores, EUD 

representa a dose uniforme que produziria a mesma probabilidade de controle local 

que a distribuição de dose não uniforme real. Os pares {Di , vi} são extraídos do HDV 

diferencial de um dado plano de radioterapia (GAY, NIEMIERKO, 2007). 

Para calcular NTCP baseado em EUD, Niemierko propôs a parametrização das 

características dose resposta usando a função logística (1999): 

 

                                             (21) 

 

O TD50 é a tolerância de dose para uma taxa de 50% de complicação em um 

determinado intervalo de tempo (por exemplo, 5 anos nos dados de tolerância de 

tecido normal publicados por Emami e colaboradores (1991), quando o órgão de 

interesse é irradiado homogeneamente, e o 50 é um parâmetro adimensional do 

modelo que é específico do tecido normal ou tumor de interesse e descreve a 

inclinação da curva dose resposta. Os parâmetros a e 50 são obtidos ajustando-se 

dados clínicos de dose resposta. 

Similarmente, para calcular TCP, EUD é substituído na seguinte equação: 

 

                                             (22) 

 

TCD50 é a dose no tumor que controla 50% dos tumores quando o mesmo é 

irradiado homogeneamente.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1 Modelos Utilizados 

 

Neste trabalho, três modelos dose resposta são utilizados. Os modelos LKB e 

LogitEUD para o cálculo de NTCP e os modelos TCP_Poisson e LogitEUD para o 

cálculo  de TCP. Tais modelos foram escolhidos por se tratarem de modelos de 

relativa simplicidade matemática e que apresentam uma razoável base de dados dos 

valores de seus parâmetros publicados na literatura (BURMAN, et al., 1991, 

KIRKPATRICK, et al., 2010), além de serem bastante utilizados por diversos autores 

(WARKENTIN, et al., 2004, GAY, NIEMIERKO, 2007) que propõem a sua utilização na 

rotina clínica. 

A tabela 2 mostra as equações e os parâmetros utilizados por cada modelo. 

 

Tabela 2: Apresentação de cada modelo utilizado neste trabalho, o tipo de probabilidade 

calculada (TCP/NTCP), suas equações e seus parâmetros. 

Tipo de 

modelo 
Modelo Equação 

Parâmetr

os 
Descrição 

NTCP LKB 
 

n 

 

m 

 

D50 

Relação dose 

volume. 

Inclinação da curva 

dose resposta. 

 

Posição da dose 

resposta 

NTCP LogitEUD 

 

50 

 

TD50 

Inclinação da curva 

dose resposta. 

 

Posição da dose 

resposta (sadio). 

TCP LogitEUD 

 

50 

 

TCD50 

Inclinação da curva 

dose resposta. 

 

Posição da dose 

resposta (tumor). 

TCP Poisson 
 

50 

 

TD50 

Inclinação da curva 

dose resposta. 

 

Posição da dose 

resposta. 
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Os valores dos parâmetros para cada um dos modelos devem ser extraídos da 

literatura (BURMAN, et al., 1991; KIRKPATRICK, et al., 2010) para cada tipo de tumor 

e órgão de risco, como pode ser visto na tabela 3. A tabela 2 permite visualizar de 

maneira simples cada parâmetro utilizado pelos modelos, o significado de cada um 

dos parâmetros e como eles são usados pelas equações de cada modelo dose 

resposta para se obter os valores de TCP e NTCP. O resultado das equações dos 

modelos dose resposta é um valor numérico que representa a probabilidade de 

complicação de tecido normal (NTCP) ou a probabilidade de controle tumoral (TCP). 

Os valores de TCP e NTCP vão de 0 (zero) a 1 (um). Zero representando nenhuma 

probabilidade e um, representando uma probabilidade de 100%. Para se obter os 

valores percentuais de TCP e NTCP calculados deve-se multiplicar esse valor 

numérico resultante por 100. 

 
Tabela 3: Tabela publicada por Burman e colaboradores (1991) contendo os parâmetros n, m e 

TD50 usados para o cálculo de NTCP (a) e mostrando os parâmetros TCD50 e 50 (OKUNIEFF, 
et al., 1995) usados para o cálculo de TCP (b). 

 

 

(a) 

(b) 
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3.2 Cálculos de TCP e NTCP 

 

Como plataforma de programação para a utilização dos modelos foi usado o 

software Excel 2007 (Microsoft Corporation), pois se trata de uma ferramenta 

disponível em diversos departamentos de radioterapia e computadores pessoais, e 

muitos dos profissionais envolvidos no processo de tratamento radioterápico estão 

familiarizados com o mesmo, já que é comum a utilização desse software para auxiliar 

outras rotinas do serviço como controle de pacientes, dosimetrias física e clínica, bem 

como procedimentos de controle de qualidade, dentre outros. 

 

 

3.2.1 Os arquivos dose volume 

 

Para o cálculo das distribuições de dose foi usado o software de planejamento 

de tratamento radioterápico Eclipse v 8.6 (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) que 

possui dois algoritmos usados para o cálculo de feixes clínicos externos de fótons: 

AAA e Pencil Beam Convolution (PBC). Após ser calculada, a distribuição de dose é 

gerada, e dentro do mesmo pacote de algoritmos é calculado o histograma dose 

volume (HDV). 

Neste trabalho, foram utilizados como base de dados da distribuição de dose, 

os HDVs diferenciais em cada caso. Esses HDVs foram exportados do sistema de 

planejamento no modo de dose relativa. Assim ele fornece uma matriz de 3 colunas. A 

primeira coluna corresponde ao incremento percentual dos valores da dose. A 

segunda coluna corresponde ao incremento absoluto dos valores da dose. A terceira 

coluna corresponde ao incremento absoluto dos valores do volume. A segunda e a 

terceira colunas formam o HDV diferencial propriamente dito.  

As informações dose volume que representam a distribuição de dose em um 

determinado órgão ou tumor são exportadas em formato de arquivo de texto pelo 

Eclipse. Esses arquivos podem ser abertos em softwares como Bloco de Notas e 

WordPad, ambos desenvolvidos pela Microsoft Corporation. O arquivo utilizado é 

aberto num desses dois softwares, as colunas de interesse são selecionadas pelo 

usuário, copiadas e coladas na planilha em Excel, no campo que deve ser preenchido 

com os dados do HDV. A resolução a ser utilizada deve ser 1 %, pois se for utilizada a 

resolução padrão 0,001%, a quantidade de dados a ser manipulados é muito grande, 

dificultando o manejo dos mesmos na planilha. Após esse processo, já na planilha 

Excel, as colunas são separadas para que cada coluna do HDV corresponda a uma 
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coluna no Excel. Em seguida, os pontos devem ser substituídos por vírgulas, pois o 

Eclipse utiliza ponto, mas o Excel utiliza vírgula para separar a parte inteira dos 

decimais de cada número. 

 

 

3.2.2 Base de dados dos histogramas dose volume 

 

 Os histogramas dose volume utilizados neste estudo foram extraídos da base 

de dados do servidor das estações de planejamento Eclipse (Varian Medical Systems, 

Palo Alto, Ca) do setor de radioterapia do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Tais 

HDVs pertencem a planos de tratamento de pacientes tratados ou em tratamento no 

INCA. Esses planos de tratamento podem ou não ter sido utilizados para tratamento.

 Foram utilizadas 26 curvas dose volume para diferentes órgãos e volumes alvo. 

São eles: glândula parótida, reto, bexiga, fêmur, medula espinhal, pulmão, quiasma 

óptico e alças intestinais representando os órgãos de risco utilizados, e próstata, 

laringe, canal anal e colo do útero representando as doenças malignas utilizadas. 

Estas estruturas foram escolhidas nos estudos por formarem uma rica base de dados, 

já que é comum o tratamentos destes sítios tumorais, incluindo os órgãos de risco na 

vizinhança destes sítios, cuja distribuição de dose deve ser analisada por se tratarem 

de estruturas clinicamente relevantes. 

 

 

 

3.2.3 Computação da EUD 

 

Para o cálculo da dose equivalente uniforme (EUD), determina-se o volume 

total da estrutura estudada para que se possa determinar o volume parcial relativo de 

cada subvolume. Em seguida aplica-se o modelo de redução de HDV. A figura 12 

mostra como se dá o cálculo da dose equivalente uniforme (EUD) utilizada nos 

modelos. 
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Figura 12: HDV diferencial (parte superior) e os valores que o compõem agrupados em coluna 
(parte inferior). Cada par {Di, Vi} do HDV é utilizado na equação de Kutcher para o cálculo da 
EUD. 

 

A figura 13 mostra uma captura de tela da planilha em Excel utilizada para a 

realização dos cálculos de EUD. Há uma coluna com o valor do parâmetro n e outra 

com o valor do parâmetro a. O usuário deve informar um dos parâmetros e o outro 

será calculado pela planilha (n=1/a). O modelo LogitEUD utiliza o parâmetro a e o 

modelo LKB utiliza o parâmetro n. 
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Figura 13: Planilha usada para o cálculo da EUD. Constam da imagem as colunas de dose (em 
cGy) e volume (em cm3) extraídos do HDV. A planilha também mostra os valores dos 
parâmetros n e a. Nesta planilha o cálculo é realizado tanto utilizando o parâmetro n quanto o 
parâmetro a.  
 

 

3.2.4 Computação de TCP e NTCP 

 

Tendo sido efetuado o cálculo da EUD, o próximo passo é aplicar o modelo 

desejado para que seja computado o valor de TCP/NTCP. A figura 14 mostra uma 

captura de tela da planilha para cálculo de NTCP. 

 

 

Figura 14: Captura de tela da planilha para cálculo de NTCP para um tratamento de bexiga. Em 
amarelo está o volume total do órgão calculado somando-se cada volume de cada par dose 
volume. Em verde estão os parâmetros utilizados por cada modelo. Em vermelho está o valor 
da EUD calculada para este órgão. Em azul estão os valores de NTCP calculados pelos 
modelos LKB e LogitEUD.  

 

Os principais passos do processo de cálculo da TCP e da NTCP pela 

ferramenta criada neste estudo estão mostrados na figura 15 representados em um 

fluxograma. São eles: arquivo do HDV diferencial,computação da EUD e computação 

de TCP/NTCP. No caso do modelo TCP_Poisson, quando distribuiçoes de dose não-

homogêneas forem utilizadas, é recomendado utilizar cada par dose volume {Di ; Vi} e 

calcular o valor de TCP utilizando a equação (19). 
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Figura 15: Fluxograma para o cálculo TCP e NTCP a partir de um HDV diferencial. 

 

 

3.2.5 Curvas e gráficos 

 

 Durante o desenvolvimento do trabalho, muitas curvas dose resposta e gráficos 

foram registrados. Isso pode ser visto na próxima seção, resultados e discussão. Para 

a confecção desses gráficos e curvas foi utilizado o software profissional de gráficos 

OriginPro versão 8 (OriginLab Corporation). 

 

 

3.3 Análises Realizadas 

 

3.3.1 Influência da resolução do HDV no cálculo da EUD. 

 

 Com o objetivo de avaliar o efeito da resolução do HDV no cálculo da EUD, 

foram calculados valores de EUD para diferentes resoluções de um HDV para um 

tratamento de glândula parótida. Este HDV foi escolhido por representar uma 

distribuição de dose bastante heterogênea, cuja variação do valor da dose absorvida 

no órgão vai de 4 a 64 Gy. Um HDV mais heterogêneo deve evidenciar melhor a 

influência da resolução do mesmo do que um HDV homogêneo. Serão calculadas as 

EUDs para as resoluções do HDV de 0,1, 1, 5 e 10%. De acordo com a resolução do 

HDV, a quantidade de dados que deve ser manipulada varia bastante, sendo pouco 
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prático trabalhar com muitos dados, ainda mais se isso não representar nenhuma 

vantagem em relação a HDVs com menos dados. 

 

 

3.3.2 Análise da influência dos parâmetros m, D50, 50 e TCD50 nos modelos 

utilizados 

 

 Objetivando compreender como cada parâmetro interfere na curva dose 

resposta de cada um dos modelos, fixou-se um dos parâmetros e variou-se o outro, e 

observou-se as diferentes curvas dose resposta geradas. Para esta análise utilizou-se 

como referência de órgão de risco o cérebro, pois é possível encontrar na literatura 

(BURMAN, et al., 1991, GAY, NIEMIERKO, 2007) dados de parâmetros referente a 

este órgão tanto para o modelo LKB quanto para o modelo LogitEUD. Para a análise 

da influência dos parâmetros do modelo TCP_Poisson, utilizou-se dados de tumor de 

próstata, pois seus dados podem ser extraídos da literatura (OKUNIEFF, et al., 1995). 

 Para o modelo LKB, utilizou-se os dados de Burman e colaboradores (1991) 

para o cérebro, cujos valores dos parâmetros são m = 0,15 e D50 = 60 Gy. O valor de 

m foi mantido em 0,15 e utilizou-se como valores de D50 50, 60 e 70 Gy. Em seguida, 

manteve-se D50 em 60 Gy e utilizou-se os seguintes valores do parâmetro m: 0,1, 0,15 

e 0,25.  

 Para o modelo LogitEUD, utilizou-se os dados de Gay e Niemierko (2007), 

cujos valores dos parâmetros são 50 = 3  e D50 = 60 Gy. O valor de 50 foi mantido igual 

a 3 e utilizou-se valores de D50 de 50, 60 e 70 Gy. Em seguida, fixou-se D50 em 60 Gy, 

e utilizou-se valores de 50 de 2, 3 e 4. 

 Para o modelo Poisson, utilizou-se o tumor de próstata na análise, por se tratar 

de um tipo tumoral bastante estudado. Utilizou-se os dados de Orkunieff e 

colaboradores (1995), cujos valores dos parâmetros são TCD50 = 46,29 Gy e 50 = 2,06 

(%/Gy). Fixou-se 50 em 2,06 %/Gy e utilizou-se os valores de TCD50 35, 46,29 e 55 

Gy. Em seguida, fixou-se TCD50 em 46,29 Gy e utilizou-se valores de 50 de 1, 2,06 e 3.  
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3.3.3 O efeito da variação de n no cálculo da EUD. 
 

 Com a finalidade de avaliar a influência da variação do valor de n no cálculo da 

EUD, tomou-se como base de dados dois HDVs; um de medula espinhal, 

representando um órgão com arquitetura em série, e outro de pulmão, representando 

um órgão com arquitetura em paralelo. Será utilizado a (=1/n) como parâmetro livre, 

pois se n fosse utilizado, a análise resultaria em dois mínimos locais, um para n 

positivo, e outro para n negativo. O parâmetro n é específico de cada tecido e seu 

valor diz respeito à sua arquitetura estrutural. A EUD foi calculada para diferentes 

valores de n, e comparada com dados estatísticos simples provenientes dos HDVs 

como dose média, dose máxima e dose mediana. 

 

 

3.3.4 Desempenho dos modelos NTCP em ajustar valores de tolerância de dose. 

 

 Para analisar o desempenho dos modelos NTCP em ajustar os valores de 

tolerância de dose, utilizou-se como referência para comparação dos valores de NTCP 

os dados de Emami e colaboradores (1991) e, como base de dados dos parâmetros 

dos modelos, o estudo de Burman e colaboradores (1991). Emami e colaboradores 

(1991) publicaram dados de NTCP para diversos órgãos de risco, considerando que a 

porção do órgão irradiada foi de 1/3, 2/3 ou 1, sendo 1 todo o volume do órgão.  

Utilizando o modelo LKB, foram geradas curvas dose resposta para os 

seguintes órgãos: bexiga, cérebro, coração, fêmur, fígado, medula espinhal, glândula 

parótida, pulmão, quiasma óptico, reto, rim e tronco cerebral. Os valores de dose que 

produzem uma NTCP de 5% foram comparados com aqueles de Emami e 

colaboradores (1991).  

Utilizando o modelo LogitEUD, foram geradas curvas dose resposta para 

cérebro, coração, fígado, pulmão, quiasma óptico, rim e tronco cerebral. Os valores de 

dose que produzem uma NTCP de 5% foram comparados com os resultados Emami e 

colaboradores (1991). 

 

 

3.3.5 Potencial do procedimento desenvolvido para o cálculo de TCP e NTCP 

 

 Para mostrar o potencial da ferramenta em calcular TCP e NTCP, foram 

escolhidos 4 planos de tratamento para os quais tanto o valor de TCP, para o volume 

alvo, quanto o de NTCP, para as estruturas críticas, foram calculados. 
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Foram escolhidos sítios de doenças frequentemente tratadas no INCA e cujo 

banco de dados disponível é bastante vasto. São eles: próstata, laringe, canal anal e 

colo do útero. Os órgãos de risco analisados foram reto, bexiga e fêmur esquerdo (por 

receber maior dose do que o direito) para o planejamento de próstata. Glândulas 

parótidas direita e esquerda e medula espinhal, para o planejamento de laringe. Fêmur 

esquerdo (por receber maior dose do que o direito), alças intestinais e bexiga, para o 

planejamento de canal anal. E fêmur direito (por receber maior dose do que o 

esquerdo), reto e bexiga, para o planejamento de colo do útero. 

 

 

3.3.6 Ranqueamento entre planos concorrentes 

 

 Com o objetivo de mostrar o potencial do procedimento desenvolvido em 

auxiliar a escolha de planos concorrentes, foram analisados HDVs concorrentes para 

medula espinhal, reto e pulmões. Através da utilização do valor de NTCP, é possível 

obter um parâmetro auxiliar para um melhor julgamento de qual plano proporcionaria 

menor probabilidade de complicação. Para isso, calculou-se a NTCP para ambos os 

HDVs, utilizando dois modelos (LKB e LogitEUD), para cada uma das estruturas 

analisadas.  

 

 

3.3.7 Utilização dos parâmetros dos modelos compilados pela QUANTEC em 

2010 

 

 Utilizando HDVs para a medula espinhal, o reto e o quiasma óptico, foram 

realizados cálculos de NTCP utilizando tanto os parâmetros dos modelos publicados 

por Burman e colaboradores (1991) quanto de diversas publicações (BRIZEL, et al., 

1999, TUCKER, et al., 2007, KIRKPATRICK, et al., 2010) reunidas pela QUANTEC ( 

do inglês Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic) em 2010.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 Este capítulo destina-se à apresentação e discussão dos resultados dos 

estudos realizados para o cálculo de TCP e NTCP, bem como uma demonstração da 

utilização prática da aplicação de modelos dose resposta. 

 

 

4.1 Estudo dos modelos dose resposta 

 

4.1.1 Influência da resolução do HDV no cálculo da EUD 

 

 Inicialmente, foi avaliada a influência da resolução do HDV ao exportá-los do 

sistema de planejamento. Para este estudo escolheu-se o HDV de uma glândula 

parótida com uma distribuição de dose heterogênea, pois as doses possíveis para 

cada voxel variam de uma dose mínima de aproximadamente 4 Gy a uma dose de até 

64 Gy. O HDV estudado é mostrado na figura 16. Ele representa o histograma dose 

volume de uma glândula parótida em um tratamento de cabeça e pescoço. A 

distribuição de dose no volume se mostra bastante heterogênea como pode ser vista 

nos HDVs a seguir. No HDV cumulativo, na abscissa (eixo inferior) encontram-se os 

valores de dose absoluta em cGy. Os valores relativos correspondentes encontram-se 

no eixo superior. Na ordenada é apresentado o volume percentual. No HDV 

diferencial, a abscissa representa a dose absorvida e a ordenada indica o volume 

absoluto em cm3. Foram exportados dados do HDV com as resoluções de 0,1%, 1%, 

5% e 10%. Os valores da EUD encontrados estão mostrados na figura 17. 
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Figura 16: São visualizados os HDVs cumulativo (acima) e diferencial (abaixo). Os HDVs 
representam a distribuição de dose em uma glândula parótida.  
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Figura 17: Variação da EUD calculada para o HDV relativo à glândula parótida apresentado na 
figura 16 em função da resolução do HDV. 

  

Os valores da EUD para as resoluções de 0,1; 1 e 5% são muito próximos, 

respectivamente, 26,26; 26,26 e 26,27 Gy. O valor da EUD para a resolução de 10% é 

de 26,0 Gy, representando um desvio de 0,7% em relação aos demais valores 

calculados.  

A resolução padrão utilizada pelo Eclipse (sistema de planejamento) é muito 

boa, 0,001%, mas isso implica em uma quantidade de dados muito grande, 

dificultando a manipulação dos mesmos. Como a resolução do HDV mostrou ter pouca 

influência no cálculo da EUD, principalmente na faixa entre 0,1% e 5%, será utilizada 

uma resolução de 1%, pois essa resolução mostrou um bom compromisso entre 

manter o tamanho do voxel pequeno o suficiente para que não interfira 

significativamente no cálculo do HDV, e manter o tamanho das colunas de dados 

provenientes do HDV razoável de modo que a manipulação dos dados seja 

razoavelmente prática (KUTCHER, BURMAN, 1989). 

 

 

4.1.2 Influência dos parâmetros D50 e m na curva dose resposta do modelo LKB 

 

Para entender como os parâmetros D50 e m interferem na curva dose resposta 

do modelo LKB, cada parâmetro foi avaliado separadamente. Mantendo-se o 

parâmetro m fixo em 0,15, foram ajustadas curvas dose resposta para diferentes 

valores de D50 como mostrado na figura 18. Os dados utilizados como referência neste 
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estudo são de um tratamento de cérebro. Os valores de D50 utilizados foram 50, 60 e 

70 Gy. 
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Figura 18: Curvas dose resposta do modelo LKB para valores de D50 de 50, 60 e 70 Gy. O 
valor de m foi fixado em 0,15. 

  

Aumentando-se o valor de D50, desloca-se a curva para a direita. Isso significa 

que a curva representa uma estrutura mais resistente à radiação. Diminuindo-se D50, 

desloca-se a curva para a esquerda, representando uma diminuição da resistência à 

radiação. Esse parâmetro não altera a relação NTCP/Gy da curva, porém altera a faixa 

de dose absorvida em que a porção linear da curva sigmoide (maior sensibilidade à 

variação da dose) se encontra. Por exemplo, para D50 de 50 Gy, a faixa de dose onde 

a NTCP sofre maior variação com a dose vai de cerca de 40 a 60 Gy. Para D50 de 70 

Gy, isso ocorre para a faixa de 60 a 80 Gy. 

 Para analisar a influência do parâmetro m na curva dose resposta, fixou-se o 

valor de D50 em 60 Gy e variou-se o valor de m. A figura 19 mostra as curvas geradas 

para m = 0,1; 0,15 e 0,25. 
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Figura 19: Curvas dose resposta do modelo LKB para os valores de m = 0,1; 0,15 e 0,25. O 
valor de D50 fixado em 60 Gy. 

  

Aumentando-se o valor de m, a curva mostra uma diminuição da sua 

inclinação. Nesta análise, é considera mais inclinada a curva cujo ângulo em relação 

ao eixo horizontal tende a 900. Uma curva com menor inclinação é aquela que 

apresenta um menor ângulo em relação à horizontal. A curva mostra uma resposta 

gradual à variação da dose. Diminuindo-se o valor de m, a curva torna-se mais 

inclinada. Uma curva com um m pequeno, como mostrado na curva preta, onde m = 

0,1, por exemplo, mostra a probabilidade de ocorrência de uma complicação muito 

sensível à variação da dose. Na curva com m = 0,1, para uma dose de 50 Gy a 

probabilidade de complicação estimada é de cerca de 5%. Aumentando-se a dose 

para 65 Gy, a probabilidade de complicação estimada é de cerca 80%. Uma variação 

de 15 Gy faz a probabilidade de complicação passar de 5% para 80%. Tomando-se 

como exemplo a curva azul, em que m = 0,25, variando-se a dose de 30 Gy para 45 

Gy, faz-se a probabilidade de complicação passar de 5% para cerca de 25%. Uma 

variação dos mesmos 15 Gy, provoca um aumento na probabilidade de complicação 

menor do que o caso onde m = 0,1. Como os dados dos parâmetros podem variar 

entre os estudos, esta análise mostrou que uma variação, principalmente no 

parâmetro m, influencia diretamente a relação NTCP/Gy, já que o aumento de 15 Gy 

na dose provocou diferentes variações de NTCP. 

 

 



 

55 

 

4.1.3 Influência dos parâmetros 50 e D50 na curva dose resposta do modelo 

LogitEUD. 

 

 Analogamente ao que foi feito para o modelo LKB, analisou-se os parâmetros 

50 e D50 para o modelo LogitEUD. Como o modelo LogitEUD pode ser utilizado para 

calcular tanto TCP quanto NTCP, quando utilizado para o cálculo de TCP D50 

representa a dose que produz uma probabilidade de controle tumoral de 50 %, e 

quando utilizado para o cálculo de NTCP, D50 representa a dose cuja probabilidade de 

complicação de um órgão de risco é de 50%. Os dados utilizados como referência 

neste estudo são de um tratamento de cérebro. A figura 20 mostra as curvas geradas 

fixando-se o valor de 50 em 3 e variando-se D50 para 50, 60 e 70 Gy. 
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Figura 20: Curvas dose resposta do modelo LogitEUD para diferentes valores de D50 (50, 60 e 

70 Gy), fixando-se o valor de 50 em 3.  

  

O aumento do D50 desloca a curva para a direita indicando um aumento da 

resistência à radiação do tecido estudado, seja ele um tumor ou uma estrutura sadia. 

Diminuindo-se o valor de D50, diminui a radiorresistência do tecido estudado. Esse 

parâmetro não altera a relação NTCP/Gy da curva, porém altera a faixa de maior 

sensibilidade à dose absorvida. Por exemplo, para D50 de 50 Gy, a faixa de dose onde 

a NTCP sofre maior variação com a dose vai de cerca de 40 a 60 Gy. Para D50 de 70 

Gy, isso ocorre para a faixa de 60 a 80 Gy. 

O comportamento é semelhante ao que ocorre com o parâmetro D50 do modelo 

LKB. 
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 Para analisar o efeito do parâmetro 50, fixou-se o valor do D50 em 60 Gy e 

variou-se o 50. A figura 21 mostra as curvas resultantes para os diferentes valores de 

50. 
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Figura 21: Curvas dose resposta do modelo LogitEUD geradas utilizando-se os valores do 

parâmetro 50 de 2, 3 e 4. D50 igual a 60 Gy. 

  

Ao contrário do que ocorre no modelo LKB, o aumento no valor do parâmetro 

que determina a inclinação da curva dose resposta no modelo LogitEUD torna a curva 

mais inclinada. Isso faz com que uma variação relativamente pequena na dose 

provoque um aumento relevante no valor de TCP/NTCP, na faixa sigmoide da curva. 

Uma diminuição do 50 diminui a inclinação da curva. Aqui, para um 50 de 2, a dose 

cuja NTCP é 5% é cerca de 42 Gy, enquanto uma dose de 65 Gy produz uma NTCP 

de cerca de 65%. Já na curva em que 50 é 4, a dose cuja NTCP é 5% é 50 Gy, 

enquanto a dose de 65 Gy produz uma NTCP de cerca de 78%. Esta análise mostra 

que uma variação por um fator 2 no parâmetro 50 influencia diretamente a relação 

NTCP/Gy. Com 50 = 2, a relação NTCP/Gy é de 2,6 %/Gy. Para 50 de 4, a relação 

NTCO/Gy é de 4,9 %/Gy. Essa análise se mostra importante devido a uma variação 

nos valores dos parâmetros dos modelos encontrados na literatura (OKUNIEFF, et al., 

1995, GAY, NIEMIERKO, 2007). 
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4.1.4 Influência dos parâmetros TCD50 e 50 na curva dose resposta do modelo 

TCP_Poisson  

 

 Como foi feito para os demais modelos, para analisar a influência do valor do 

parâmetro TCD50 fixou-se o valor do 50 e variou-se o valor do TCD50. Os dados 

utilizados como referência neste estudo são de um tratamento de câncer de próstata. 

A figura 22 mostra as curvas calculadas para cada valor de TCD50, com 50 igual a 

2,06.  
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Figura 22: Curvas dose resposta do modelo TCP_Poisson para os diferentes valores de TCD50, 

com 50 igual a 2,06.  

  

Variando-se esse parâmetro provoca-se um deslocamento na curva 

semelhante àquele existente nos outros dois modelos já analisados. Um tecido tumoral 

cujo TCD50 = 55 Gy, requer uma dose de 70 Gy para produzir uma probabilidade de 

controle tumoral de cerca de 95%, enquanto para um tecido tumoral cujo 

TCD50 = 35 Gy, é requerida uma dose de 45 Gy para produzir uma probabilidade de 

controle tumoral de cerca de 95%. Um maior valor de TCD50 indica uma maior 

radiorresistência do tecido. Esse parâmetro não altera a relação NTCP/Gy da curva, 

porém altera a faixa de maior sensibilidade à dose absorvida. Por exemplo, para 

TCD50 de 35 Gy, a faixa de dose onde a NTCP sofre maior variação com a dose vai de 

cerca de 20 a 40 Gy. Para TCD50 de 55 Gy, isso ocorre para a faixa de 50 a 70 Gy. 

 

O parâmetro 50 foi também analisado. As curvas geradas podem ser vistas na 

figura 23. O valor de TCD50 fixado foi 46,29. 
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Figura 23: Curvas dose resposta do modelo TCP_Poisson calculadas para três diferentes 

valores de 50 mantendo-se o parâmetro TCD50 fixo em 46,29 Gy. 

  

No modelo TCP_Poisson, aumentando-se o valor do parâmetro 50 diminui-se a 

inclinação da curva. Por exemplo, na curva com 50 = 1 aumentando-se a dose de 40 

para 50 Gy, o valor de TCP passa de cerca de 40% para cerca de 60%. Enquanto que 

na curva com 50 = 3, a mesma variação de dose faz o valor de TCP passar de 10% 

para cerca de 80%. Essa análise se mostra importante devido a uma variação nos 

valores dos parâmetros dos modelos encontrados na literatura (OKUNIEFF, et al., 

1995; LEVEGRUN, et al., 2001). 

 

  

4.1.5 O efeito da variação de n no cálculo da EUD 

 

 Para esta análise, foram construídas duas curvas do tipo EUD vs 1/n para duas 

estruturas: um órgão com arquitetura em série (medula espinhal) e outro órgão com 

arquitetura em paralelo (pulmão). Embora em outras seções do trabalho se tenha 

usado o parâmetro n (n = 1/a), aqui seguir-se-á a sugestão feita por Niemierko (2007) 

e utilizar-se-á o parâmetro a como parâmetro livre ao invés de n, pois, como pode ser 

percebido observando os gráficos da figura 24, existiriam dois mínimos locais se n 

fosse usado como parâmetro livre. Um mínimo estaria em n positivo e outro mínimo 

em n negativo. Na figura 24, a curva preta mostra a variação da EUD com a variação 

de 1/n utilizando a equação (11), o ponto azul representa o valor da EUD calculado 

utilizando o valor de n publicado por Burman (1991), e os pontos vermelhos 
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representam os valores de dose mínima, mediana, média e máxima extraídos do HDV 

utilizado para essa análise.  

 

-100 -50 0 50 100

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 

 

E
U

D
 (

G
y
)

1/n

 Equaçمo EUD

 HDV

 EUD BURMAN

-10 -5 0 5 10

0

10

20

30

40

50

 

 

E
U

D
 (

G
y
)

1/n

 Equaçمo EUD

 HDV

 EUD BURMAN

 

Figura 24: Curva EUD vs 1/n para (a) medula espinhal, que é um órgão com arquitetura em 
série, e em (b) pulmão, que possui arquitetura em paralelo. 
 

O parâmetro n é específico da arquitetura de cada tecido, sendo um valor 

pequeno (próximo de zero) para órgãos com arquitetura em série, e apresentando 

valores próximos de 1 para órgãos com arquitetura em paralelo. A escolha do 

parâmetro determina o comportamento do modelo baseado na dose equivalente 

uniforme (EUD). Se 1/n é igual a 1, EUD torna-se a dose média. E se 1/n é igual a 0, 

EUD torna-se a dose mediana. O valor especial de 1/n = 0 não é uma preocupação 

real, apesar de EUD não ser definido neste ponto, porque a função varia suavemente 

nesse ponto e isso é facilmente resolvido computacionalmente (DEASY, 2000). 

Observando o gráfico (a), que representa um tratamento da medula espinhal, 

quando 1/n = 100, a dose equivalente uniforme é de 40 Gy, sendo próxima da dose 

máxima fornecida pelo HDV que é de 44 Gy. Assim, quando 1/n é um valor elevado 

positivo, EUD se aproxima da dose máxima, como proposto por Niemierko (2007). No 

gráfico (b), que representa um tratamento de pulmão, para 1/n = 10, EUD calculado 

tem valor de 41 Gy, e a dose máxima no órgão é de 49 Gy.  

Analisando agora o gráfico (a), para 1/n = -100, EUD calculado é cerca de 7 

Gy, que é bastante próximo da dose mínima que é de 6 Gy. Para o gráfico (b), quando 

1/n = -10, a EUD é igual à dose mínima. Niemierko (2007) observou que quando 1/n 

apresenta um elevado valor negativo, a EUD se aproxima da dose mínima.  

Em órgãos com arquitetura em série, como pode ser visto no gráfico (a) da 

figura 24, a EUD tende a se aproximar da dose máxima. Neste caso, a EUD é de 35 

Gy enquanto a dose máxima no órgão é de 45 Gy e o valor de 1/n é elevado e 

positivo. Em órgãos com arquitetura em paralelo, como pode ser visto no gráfico (b) da 

figura 24, a EUD se aproxima da dose média e 1/n tem valor pequeno e positivo. 

(a) (b) 
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4.1.6 Desempenho dos modelos NTCP em ajustar valores de tolerância de dose.  
 

 Em 1991, foram publicados dois trabalhos de muita relevância no estudo de 

modelos dose resposta aplicados a estruturas sadias. EMAMI e colaboradores (1991) 

publicaram um trabalho com dados que relacionam a fração do volume irradiado de 

um determinado órgão (1/3, 2/3 e 1, sendo 1 o volume total do órgão estudado), as 

doses que provocariam uma probabilidade de complicação de 5% e 50% em 5 anos, e 

o efeito colateral apresentado pelo órgão. O estudo considerou pacientes irradiados 

com uma dose diária no volume alvo entre 1,8 e 2,0 Gy. A tolerância de alguns órgãos 

como parótida e pulmões varia bastante de acordo com a fração do volume irradiado. 

Essas informações são provenientes de estudos realizados por outros investigadores 

ou pela própria experiência clínica dos autores do trabalho. Neste trabalho considerou-

se que a irradiação foi uniforme. No mesmo ano, Burman e colaboradores. (1991), 

ajustaram os dados clínicos de Emami e colaboradores (1991) e apresentaram dados 

dos parâmetros que deveriam ser inseridos no modelo dose resposta LKB. 

Para validar o modelo LKB da ferramenta utilizada neste trabalho, curvas dose 

resposta para diversos órgãos sadios foram geradas. Estas curvas se mostraram 

idênticas às publicadas por Burman e colaboradores (1991). Foram utilizados os 

parâmetros de Burman e colaboradores (1991) e os valores de dose cujos valores de 

NTCP são de 5% e 50% publicados por Emami e colaboradores (1991). As legendas 

em cada gráfico identificam se o dado foi gerado pelo modelo LKB ou extraído do 

trabalho de Emami e colaboradores (1991), seguido do número que representa a 

fração do volume do órgão irradiado. 

Nas figuras 25.1 e 25.2, podem ser vistos os gráficos utilizados para a 

validação do modelo LKB através de comparação com dados da literatura. 
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Figura 25.1: Curvas de probabilidade de complicação vs dose do modelo LKB para as 
estruturas (a) bexiga, (b) cérebro, (c) coração, (d) fêmur, (e) fígado, (f) medula espinhal.  
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Figura 25.2: Curvas de probabilidade de complicação vs dose do modelo LKB para as 
estruturas (g) glândula parótida, (h) pulmão, (i) quiasma óptico, (j) reto, (k) rim e (l) tronco 
cerebral. 

 

Alguns órgãos, como cérebro, coração, fígado e pulmão, têm informações 

publicadas considerando a irradiação de 33%, 67% e 100% do volume do órgão. 

Alguns outros, como fêmur, quiasma óptico, reto e tronco cerebral, tiveram 

informações publicadas apenas considerando que todo o órgão foi irradiado. No caso 

de medula espinhal, a fração do órgão irradiado é expressa em unidade de 

comprimento (5, 10 e 20 cm) (EMAMI, et al. ,1991). 

A tabela 4 mostra, para cada um dos órgãos cujas curvas dose resposta foram 

geradas nas figuras 25.1 e 25.2, o efeito colateral esperado, considerando uma 

irradiação em todo o volume do órgão, e os valores de dose cuja NTCP é de 5% em 5 

(g) (h) 

(i) (j) 

(k) (l) 
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anos calculados pelo modelo e publicados por Emami e colaboradores (1991), além da 

diferença percentual entre as doses analisadas. Foram considerados os dados para a 

irradiação total do órgão.  

 

 

Tabela 4: Ilustra, para cada um dos órgãos estudados nas figuras 25.1 e 25.2, a complicação 
esperada, da dose cuja NTCP é de 5% em 5 anos (D5/5) e a diferença percentual entre as 
doses analisadas. 

Órgão Complicação 
D5/5 Emami 

(Gy) 

D5/5 Modelo 

(Gy) 
Desvio (%) 

Bexiga 
Contratura e perda 

de volume 
65,0 65,5 0,008 

Cérebro Necrose 45,0 45,2 0,004 

Coração Pericardite 40,0 40,1 0,003 

Fêmur Necrose 52,0 52,2 0,004 

Fígado Falha hepática 30,0 30,1 0,003 

Medula 

espinhal 
Mielite / necrose 47,0 47,4 0,009 

Glândula 

Parótida 
Xerostomia 32,0 32,4 0,013 

Pulmão Pneumonite 17,5 17,3 0,011 

Quiasma 

óptico 
Cegueira 50,0 50,1 0,002 

Reto 
Fístula / estenose 

/ necrose severa 
60,0 60,3 0,005 

Rim Nefrite clínica 23,0 23,4 0,017 

Tronco 

cerebral 
Necrose 50,0 50,0 0 

 

Analisando as curvas NTCP vs dose apresentadas nas figuras 25.1 e 25.2, 

juntamente com os dados expostos na tabela 4, percebe-se que o modelo tem uma 

excelente habilidade de ajustar os valores de tolerância de dose para estruturas 

críticas (EMAMI, et al., 1991). Essa característica também foi observada por Bing e 

colaboradores (2010). O desvio máximo encontrado, para os órgãos aqui analisados, 

foi de 0,017%, para os rins. 

É possível perceber que algumas estruturas apresentam bastante sensibilidade 

ao volume irradiado. Ao observar, por exemplo, as curvas (f) da figura 25.1 e (h) da 
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figura 25.2 (medula espinhal e pulmão, respectivamente) pode-se perceber que a 

curva dose resposta da medula espinhal sofre pouca influência se o comprimento 

irradiado é de 5, 10 ou 20 cm, mostrando pouca dependência do volume irradiado, 

pois ela é caracterizada como órgão com arquitetura em série, importando mais a 

região de dose máxima do que o volume que recebe um determinado valor de dose. 

Nesse tipo de arquitetura, considera-se que ao danificar uma subunidade funcional, o 

funcionamento do órgão será comprometido (HALL, 2000). Já na curva referente ao 

pulmão percebe-se uma grande variação na radiorresistência do órgão a depender do 

volume irradiado. Por exemplo, a dose cuja probabilidade de complicação é de 50% é 

de cerca de 22 Gy, se todo o órgão for uniformemente irradiado, e cerca de 65 Gy, se 

apenas 1/3 do órgão for uniformemente irradiado. Os pulmões são caracterizados pela 

arquitetura em paralelo, ou seja, é possível manter o órgão funcional mesmo que uma 

ou algumas subunidades funcionais sejam danificadas (HALL, 2000). 

Da mesma maneira foram geradas curvas NTCP vs dose utilizando o modelo 

LogitEUD e os mesmo parâmetros para o modelo fornecidos por Burman e 

colaboradores (1991). Foram utilizados os parâmetros de Burman e colaboradores 

(1991) e os valores de dose cujos valores de NTCP são de 5% e 50% publicados por 

Emami e colaboradores (1991). As legendas identificam se o dado foi gerado pelo 

modelo LogitEUD ou extraído da literatura (EMAMI, et al. ,1991), seguido do número 

que representa a fração do volume do órgão irradiado. Mas este modelo utiliza como 

parâmetros a (a = 1/n) e o parâmetro 50 sendo 50 ≈ 0,4/m (NIEMIERKO, GOITEIN, 

1991). Os gráficos calculados pelo modelo LogitEUD para alguns órgãos de risco 

estão mostrados na figura 26 abaixo. 
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Figura 26: Curvas de probabilidade de complicação vs dose do modelo LogitEUD para as 
estruturas (a) cérebro, (b) coração, (c) fígado, (d) pulmão, (e) quiasma óptico, (f) rim e (g) 
tronco cerebral. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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A tabela 5 mostra, para cada um dos órgãos cujas curvas dose resposta foram 

mostradas na figura 26, o efeito colateral esperado, considerando uma irradiação em 

todo o volume do órgão, e os valores de dose cuja probabilidade de complicação é de 

5% em 5 anos (D5/5) calculados pelo modelo e publicados por Emami e colaboradores 

(1991), além da diferença percentual entre as doses analisadas. Foram considerados 

os dados para irradiação total do órgão. 

 

Tabela 5: Para cada um dos órgãos estudados na figura 26, são mostradas a complicação 
esperada, a dose cuja NTCP é de 5% em 5 anos (D5/5) e a diferença percentual entre as doses 
analisadas. 

Órgão Complicação 
D5/5 Emami 

(Gy) 

D5/5 Modelo 

(Gy) 
Desvio (%) 

Cérebro Necrose 45,0 46,9 0,04 

Coração Pericardite 40,0 39,1 0,02 

Fígado Falha hepática 30,0 31,3 0,04 

Pulmão Pneumonite 17,5 17,0 0,03 

Quiasma 

óptico 
Cegueira 50,0 50,9 0,02 

Rim Nefrite clínica 23,0 21,9 0,05 

Tronco 

cerebral 
Necrose 50,0 50,9 0,02 

 

O modelo LogitEUD mostrou uma excelente habilidade para ajustar, por 

exemplo, os valores de tolerância de dose publicados por Emami e colaboradores 

(1991). O desvio máximo encontrado, para os órgãos aqui analisados, foi de 0,05%, 

para os rins. 

Considerando a dose cuja probabilidade de ocorrência de efeito adverso em 

tecido normal é de 5%, o modelo LKB apresentou um desvio médio de 0,007%, para 

as estruturas analisadas, em relação às doses encontradas no trabalho de Emami e 

colaboradores (1991). Já o modelo LogitEUD apresentou um desvio médio de 0,03% 

em comparação com os mesmos dados (EMAMI, et al., 1991). Embora o modelo LKB 

tenha apresentado uma maior concordância com os valores de Emami e 

colaboradores (1991), pode-se considerar que ambos têm boa capacidade de ajustar 

tais valores de dose. Considerando, também, que a estimativa da dose absorvida que 

provoca uma NTCP de 5% envolve inúmeras incertezas e aproximações, por motivos 

já descritos neste trabalho, como reunião de dados multi-institucionais e extrapolação 

de dados para diferentes populações com diferentes fatores prognósticos, os desvios 
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apresentados pelos dois modelos podem ser considerados similares. Embora haja 

uma diferença de aproximadamente um fator 10 entre os desvios médios, ambos 

podem ser considerados muito pequenos devido à incerteza global que envolve esse 

tipo de estudo. 

Os resultados do presente estudo garantiram que os modelos NTCP (LKB e 

LogitEUD) inseridos na planilha Excel, utilizada como ferramenta neste trabalho, são 

capazes de computar dados iguais aos já publicados (EMAMI, et al., 1991; BURMAN, 

et al., 1991; GAY, NIEMIERKO, 2007). Não é objetivo deste trabalho discutir a 

validação dos modelos, seja a validação interna ou externa, pois os mesmos utilizaram 

como fonte de informação uma reunião de publicações de diversos investigadores a 

respeito de complicações de pacientes submetidos a radioterapia, além de sua 

experiência clínica. Ao longo dos anos houve uma tentativa por parte de vários autores 

de reunir novos dados de estudos clínicos e tentar ajustar os parâmetros para adequar 

a aplicação dos modelos às diferentes realidades. Já que fatores como técnica 

utilizada no tratamento radioterápico, efeito adverso estudado e o grau deste efeito, o 

fato de o estudo ser realizado em uma única instituição ou ser multi-institucional, por 

exemplo, são fatores que podem causar discrepâncias entre os parâmetros sugeridos 

por esses autores. (MARKS, et al., 2010). 

 

 

4.2 Potencial do procedimento desenvolvido para o cálculo de TCP e NTCP. 

 

 Após uma série de simulações mostradas nas seções anteriores que 

proporcionaram o melhor entendimento e confiabilidade na ferramenta proposta neste 

trabalho, o passo seguinte foi utilizá-la em situações clínicas possivelmente reais. Para 

isso, foram escolhidos 4 HDVs, que serão chamados de HDV 1, 2, 3 e 4, que foram ou 

poderiam ter sido aprovados para tratamentos, e que serão utilizados para fornecer 

dados de entrada da ferramenta para que esta possa ser avaliada. 

 No primeiro exemplo utilizaremos o HDV 1, que representa o planejamento de 

tratamento de uma próstata, classificada como alto risco, cuja dose de prescrição foi 

de 74 Gy distribuídos em 37 frações de 2 Gy, seguindo o fracionamento convencional 

de 1 fração por dia, de segunda-feira a sexta-feira, perfazendo, assim, 5 frações por 

semana. A técnica de tratamento sugerida foi a 3D conformacional.  

A figura 27 mostra os HDVs cumulativo e diferencial para o tratamento 

supracitado. No HDV cumulativo, na abscissa (eixo superior) está a dose absoluta em 

cGy e seu valor relativo correspondente no eixo inferior, e na ordenada está o volume 
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percentual. No HDV diferencial, a abscissa representa o mesmo que no HDV 

cumulativo, contudo a ordenada indica o volume absoluto em cm3. 

 

 

 

Figura 27: HDVs cumulativo (acima) e diferencial (abaixo). Os HDVs representam os volumes 
PTV_próstata (vermelho), bexiga (azul escuro), reto (marrom) e fêmur esquerdo (azul claro).  
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 Os valores de TCP, para o PTV, e NTCP, para reto, bexiga e fêmur esquerdo, 

obtidos através da computação dos dados do HDV estão representados na tabela 6: 

 

Tabela 6: Dados computados a partir das informações do HDV 1, além do modelo utilizado e 
da referência dos parâmetros utilizados. 

Estrutura Modelo EUD TCP/NTCP Parâmetros 

PTV TCP_Poisson 70,5 98,8 Okunieff (1995) 

PTV TCP_LogitEUD 70,5 97,0 Okunieff (1995) 

Reto NTCP_LKB 64,9 10,5 Burman (1991) 

Reto NTCP_LogitEUD 64,9 9,7 Burman (1991) 

Bexiga NTCP_LKB 56,5 0,4 Burman (1991) 

Bexiga NTCP_LogitEUD 56,5 0,6 Burman (1991) 

Fêmur Esq NTCP_LKB 44,8 0,5 Burman (1991) 

Fêmur Esq NTCP_LogitEUD 44,8 0,7 Burman (1991) 

 

 O segundo exemplo, HDV 2, representa um planejamento de tratamento de 

laringe, com estadiamento T3N0Mx, cuja dose de prescrição foi de 70 Gy distribuídos 

em 35 frações de 2 Gy, seguindo o fracionamento convencional de 1 fração por dia, de 

segunda-feira a sexta-feira, perfazendo, assim, 5 frações por semana. A técnica de 

tratamento escolhida foi IMRT. A figura 28 mostra os HDVs cumulativo e diferencial de 

onde foram extraídos os dados de entrada para a computação dos valores de 

TCP/NTCP. Na imagem superior, a abscissa representa a dose absoluta em cGy (eixo 

superior) e seu valor relativo correspondente no eixo inferior, e na ordenada está o 

volume percentual. O gráfico inferior mostra o HDV diferencial correspondente para os 

mesmos volumes. O volume é expresso em cm3 e a dose tanto em cGy (eixo superior) 

quanto em percentual (eixo inferior). 
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Figura 28: HDV cumulativo (acima) e diferencial (abaixo). São mostradas as curvas do HDV do 
PTV_laringe (vermelho), parótida esquerda (azul pontilhado), parótida direita (azul) e medula 
espinhal (rosa).  

  

Os valores de TCP, para o PTV, e NTCP, para as parótidas esquerda e direita 

e medula espinhal, obtidos através da computação dos dados do HDV 2 estão 

representado na tabela 7 abaixo. Por falta do parâmetro n para tumor de laringe, o 
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cálculo da TCP utilizando o modelo TCP_Poisson não foi feita via cálculo da EUD, 

mas utilizando diretamente os dados {Di , vi}, como mostrado pela figura 15, utilizando 

a equação (19): 

 

Tabela 7: Dados computados a partir das informações do HDV 2, além do modelo utilizado e 
da referência dos parâmetros utilizados. 

Estrutura Modelo EUD TCP/NTCP Parâmetros 

PTV TCP_Poisson - 95,2 Okunieff (1995) 

PTV TCP_LogitEUD 69,8 92,1 Okunieff (1995) 

Parótida Esq NTCP_LKB 33,3 6,2 Burman (1991) 

Parótida Esq NTCP_LogitEUD 33,3 5,3 Burman (1991) 

Parótida Dir NTCP_LKB 32,1 4,6 Burman (1991) 

Parótida Dir NTCP_LogitEUD 32,1 3,9 Burman (1991) 

Medula espinhal NTCP_LKB 36,6 0,6 Burman (1991) 

Medula espinhal NTCP_LogitEUD 36,3 0,5 Burman (1991) 

 

O terceiro exemplo, HDV 3, representa um planejamento de tratamento de 

canal anal, com estadiamento IIIB, cuja dose de prescrição foi de 59,4 Gy distribuídos 

em 33 frações de 1,8 Gy, seguindo o fracionamento convencional de 1 fração por dia, 

de segunda-feira a sexta-feira, perfazendo, assim, 5 frações por semana. A técnica de 

tratamento escolhida foi com intensidade modulada do feixe (IMRT). A figura 29 

mostra os HDVs cumulativo e diferencial de onde foram extraídos os dados de entrada 

para a computação dos valores de TCP/NTCP. No HDV cumulativo, a abscissa 

representa a dose absoluta em cGy e seu valor relativo correspondente na barra 

superior, e na ordenada está o volume percentual. O gráfico inferior mostra o HDV 

diferencial correspondente para os mesmos volumes. O volume é expresso em cm3 e 

a dose tanto em cGy (eixo inferior) quanto em percentual (eixo superior). 
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Figura 29: HDVs cumulativo (acima) e diferencial (abaixo). As curvas representam o PTV_canal 
anal (vermelho), alças intestinais (rosa), bexiga (azul escuro) e fêmur esquerdo (azul claro).  

 

 Os valores de TCP, para o PTV, e NTCP, para fêmur esquerdo, alças 

intestinais e bexiga, obtidos através da computação dos dados do HDV 3 estão 

representado na tabela 8. Por falta do parâmetro n para tumor de canal anal, o cálculo 

da TCP utilizando o modelo TCP_Poisson não foi feita via cálculo da EUD, mas 
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utilizando diretamente os dados {Di , vi}, como mostrado pela figura 15, utilizando a 

equação (19): 

Tabela 8: Dados computados a partir das informações do HDV 3, além do modelo utilizado e 
da referência dos parâmetros utilizados. 

Estrutura Modelo EUD TCP/NTCP Parâmetros 

PTV TCP_Poisson  75,8 Okunieff (1995) 

PTV TCP_LogitEUD 55,0 74,0 Okunieff (1995) 

Fêmur Esq NTCP_LKB 42,9 0,2 Burman (1991) 

Fêmur Esq NTCP_LogitEUD 42,9 0,4 Burman (1991) 

Alças intestinais NTCP_LKB 40,7 5,2 Burman (1991) 

Alças intestinais NTCP_LogitEUD 40,7 4,7 Burman (1991) 

Bexiga NTCP_LKB 44,0 0,002 Burman (1991) 

Bexiga NTCP_LogitEUD 44,0 0,02 Burman (1991) 

 

O quarto exemplo, HDV 4, representa um planejamento de tratamento de colo 

de útero, com estadiamento IIA, cuja dose de prescrição foi de 50 Gy distribuídos em 

25 frações de 1,8 Gy, seguindo o fracionamento convencional de 1 fração por dia, de 

segunda-feira a sexta-feira, perfazendo, assim, 5 frações por semana. A técnica de 

tratamento escolhida foi 3D conformacional. A figura 30 mostra os HDV cumulativo e 

diferencial de onde foram extraídos os dados de entrada para a computação dos 

valores de TCP/NTCP. No HDV cumulativo, a abscissa representa a dose absoluta em 

cGy e seu valor relativo correspondente na barra superior, e na ordenada está o 

volume percentual. O gráfico inferior mostra o HDV diferencial correspondente para os 

mesmos volumes. O volume é expresso em cm3 e a dose tanto em cGy (eixo inferior) 

quanto em percentual (eixo superior). 
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Figura 30: HDVs cumulativo (acima) e diferencial (abaixo). As curvas representam o PTV_colo 
uterino (vermelho), bexiga (azul escuro), reto (marrom) e fêmur esquerdo (verde).  

  

Os valores de TCP, para o PTV, e NTCP, para reto, bexiga e fêmur esquerdo, 

obtidos através da computação dos dados do HDV 4 estão representados na tabela 9 

abaixo: 
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Tabela 9: Resumo das informações dos dados computados a partir das informações do HDV 4, 
além do modelo utilizado e da referência dos parâmetros utilizados. 

Estrutura Modelo EUD TCP/NTCP Parâmetros 

PTV TCP_Poisson 45,4 99,8 Okunieff (1995) 

PTV TCP_LogitEUD 45,4 99,7 Okunieff (1995) 

Fêmur Esq NTCP_LKB 36,5 0,01 Burman (1991) 

Fêmur Esq NTCP_LogitEUD 36,5 0,05 Burman (1991) 

Reto NTCP_LKB 52,5 1,1 Burman (1991) 

Reto NTCP_LogitEUD 52,5 1,1 Burman (1991) 

Bexiga NTCP_LKB 52,0 0,07 Burman (1991) 

Bexiga NTCP_LogitEUD 52,0 0,2 Burman (1991) 

 

 Nos quatro casos analisados acima, as probabilidades de complicação de 

estruturas sadias são para indivíduos adultos e para um fracionamento de 1,8 a 2 Gy 

por fração, em 5 frações por semana, pois os parâmetros dos modelos utilizados só 

são válidos para fracionamentos convencionais de 1,8 a 2 Gy/dia (BURMAN, et al., 

1991, EMAMI, et al., 1991). 

 Os resultados mostrados nas figuras 27 a 30 e tabelas 6 a 9 acima mostram o 

potencial de utilização dessa ferramenta. A planilha permitiu calcular um razoável 

número de métricas para um razoável conjunto de planos de tratamento de maneira 

eficiente, permitindo a comparação entre os modelos.  

Os arquivos de HDV utilizados foram formatados manualmente no Excel. A 

planilha não provê uma lista de parâmetros a serem utilizados. O usuário deve 

determiná-los para a estrutura e métrica que estão sendo considerados. A resposta da 

planilha para cada análise é um valor simples de TCP/NTCP. As tabelas apresentadas 

aqui foram construídas para facilitar a comparação entre os valores calculados pelos 

diferentes modelos. 

 

 

4.3 Ranqueamento entre planos concorrentes 

 

 Uma das principais aplicações dos modelos dose resposta na rotina de um 

serviço de radioterapia é o ranqueamento de planos de tratamento concorrentes 

(WARKENTIN, et al., 2004). É comum o planejador, em um serviço de radioterapia, 

propor mais de um plano de tratamento. Esses planos podem diferir pela quantidade e 

geometria de feixes, energias utilizadas, uso ou não de modificadores de feixe como 

filtro, bólus e outros. Pode não ser simples escolher qual deles é o melhor.  
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4.3.1 Medula espinhal 

 

 A figura 31 apresenta dois HDVs de uma medula espinhal. As duas curvas 

expressam a relação dose volume da mesma medula espinhal extraídas de dois 

planos de tratamentos distintos de tal maneira que geraram HDVs com características 

distintas. O HDV representado pela linha + quadrados apresenta uma dose média de 

16,6 Gy, dose máxima de 46,9 Gy e o volume recebendo 40 Gy é de cerca de 32% do 

volume total da medula espinhal. Já o HDV representado pela linha + triângulos 

apresenta uma dose média de 5,6 Gy, dose máxima de 63 Gy, e o volume que recebe 

uma dose absorvida de 40 Gy é de cerca de 6%. Observando estes dados estatísticos 

extraídos dos HDVs, percebe-se grandes diferenças entre os HDV. O HDV com 

quadrados possui uma dose média maior que a do seu concorrente em 11 Gy, e o 

volume recebendo a dose de 40 Gy é de aproximadamente 32% contra 6% do seu 

concorrente. Porém a dose máxima pontual é menor em aproximadamente 17 Gy que 

a dose apresentada pelo HDV concorrente (linha + triângulo). Decidir qual dos dois 

HDVs representa um menor risco de complicação pode não ser simples. 

 

 

Figura 31: HDVs cumulativos de planos de tratamentos concorrentes para uma medula 
espinhal. 

 A tabela 10 apresenta um quadro comparativo dos HDVs da figura 31 

considerando os dados estatísticos dose média e dose máxima, além dos valores 

computados de EUD e NTCP. Este foi calculado tanto pelo modelo LKB quanto pelo 

modelo LogitEUD. 
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Tabela 10: Comparação entre os HDVs da figura 31. Doses média e máxima são extraídos 
diretamente dos HDVs e EUD, NTCP_LKB e NTCP_LogitEUD foram computados utilizando a 
ferramenta utilizada neste estudo. 

HDV 
Dose 

máxima 

Dose 

média 
EUD NTCP_LKB NTCP_LogitEUD 

Linha + 

quadrado 
46,9 Gy 16,6 Gy 43,2 Gy 2,2% 1,9% 

Linha + 

triângulo 
63,0 Gy 5,6 Gy 49,8 Gy 7,6% 6,6% 

 

 EUD e NTCP foram calculados utilizando os parâmetros n = 0,05, m = 0,175 e 

TD50 = 66,5 Gy (BURMAN, et al., 1991). Apesar do HDV linha + quadrado apresentar 

uma dose média maior que o HDV linha + triângulo, o valor de EUD é maior para o 

HDV linha + triângulo (49,8 Gy) do que o HDV concorrente (43,2 Gy). Isso se deve à 

arquitetura serial da medula espinhal, em que a parte do HDV que mais influencia no 

valor da EUD é a região de altas doses (MARKS, et al., 2010), mesmo que o volume 

recebendo essas dose seja pequeno. Assim, a EUD foi maior (49,8 Gy) para o HDV de 

maior dose máxima (63,0 Gy) em comparação com seu concorrente, que apresentou 

uma EUD de 43,2 Gy e uma dose máxima de 46,9 Gy. O HDV linha + quadrado 

apresentou, para uma dose máxima de 43,2 Gy, uma probabilidade de mielopatia de 

2,2 e 1,9%, calculados pelos modelos LKB e LogitEUD, respectivamente. Segundo as 

recomendações de critérios dose volume da QUANTEC (MARKS, et al., 2010), para 

uma dose máxima de 50 Gy, considerando que essa dose compreende uma seção 

reta do órgão, a taxa de complicação é bastante baixa, cerca de 0,2%. Embora os 

modelos apresentem probabilidades de complicação cerca de dez vezes maiores do 

que 0,2%, esses valores estão em uma faixa cuja incidência de complicação é muito 

baixa. O HDV linha + triângulo apresentou, para uma dose máxima de 63,0 Gy, 

probabilidade de mielopatia de 7,6 e 6,6%, calculados pelos modelos LKB e LogitEUD, 

respectivamente. Estes valores são compatíveis com os dados que relacionam dose 

máxima e taxa de complicação publicados pela QUANTEC (MARKS, et al., 2010), que 

diz que para uma dose máxima de 60 Gy, a taxa de complicação é de 6%. 

 

 

4.3.2 Reto 

 

 A figura 32 mostra dois HDVs para um mesmo volume de reto relativo a um 

tratamento de próstata. As curvas representam o HDV resultante para o reto para um 
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planejamento do tratamento da próstata com quatro campos (linha + triângulos) e com 

seis campos (linha + quadrados).  

 

 

Figura 32: Mostra os HDVs cumulativos (acima) e diferenciais (abaixo) para um volume de reto 
analisado.  A linha + triângulo representa a distribuição de dose utilizando a técnica de quatro 
campos e a linha com quadrados representa um plano de tratamento proposto utilizando a 
técnica de seis campos. 

 A técnica com quatro campos irradia cerca de 17 cm3 do reto com ao menos 

80 Gy. Já com a técnica que utiliza seis campos, a dose máxima é de 80 Gy, porém, 

cerca de 33 cm3 recebem ao menos 70 Gy, enquanto na técnica com quatro campos, 

o volume recebendo ao menos 70 Gy é de 25 cm3. Optar por um ou outro plano de 
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tratamento considerando a análise dos HDVs apresentados para o reto pode ser 

complicado, já que analisando uma métrica um plano parece ser melhor e analisando 

a outra métrica o outro plano parece ser melhor. A geometria de feixes usada para 

cada técnica é mostrada na figura 33.  

 

           

Figura 33: Tratamento da próstata. A figura da esquerda mostra a técnica com quatro campos 
e a imagem da direita mostra a técnica com seis campos. Em ambos os planos de tratamento 
foi utilizada energia de 15 MV e não houve correção para heterogeneidade dos tecidos. 
  

Visando fornecer informação complementar para auxiliar na escolha do plano 

que provê a menor probabilidade de sangramento retal, foram calculados os valores 

de NTCP. A tabela 11 apresenta um quadro comparativo dos HDVs da figura 32 

considerando os dados estatísticos dose média e dose máxima, além dos valores 

computados de EUD e NTCP. Este foi calculado tanto pelo modelo LKB quanto pelo 

modelo LogitEUD. Para os dois modelos, foram utilizados os parâmetros de Burman e 

colaboradores (1991). São eles: n = 0,12, m = 0,15 e TD50 = 80 Gy. 

 

Tabela 11: Comparação entre os HDVs da figura 32. Doses média e máxima são extraídos 
diretamente dos HDVs e EUD, NTCP_LKB e NTCP_LogitEUD foram computados utilizando a 
ferramenta utilizada neste estudo. 

Técnica de 

planejamento 

Dose 

máxima 

Dose 

média 
EUD NTCP_LKB NTCP_LogitEUD 

4 campos 87,1 Gy 50,7 Gy 73,0 Gy 28,0% 27,4% 

6 campos 80,3 Gy 55,5 Gy 71,6 Gy 24,2% 23,5% 

 

A técnica com quatro campos produziu uma distribuição de dose cuja dose 

máxima foi de 87,1 Gy, enquanto a técnica com seis campos obteve uma distribuição 

de dose com dose máxima de 80,3 Gy, resultando em um valor 8% menor do que a 

técnica com quatro campos concorrente. Os valores de dose média foram de 50,7 Gy 

e 55,5 Gy, para as técnicas com quatro campos e seis campos, respectivamente. 

Neste caso, a técnica com seis campos resultou em uma distribuição de dose cujo 
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valor da dose média foi maior em 9,5% do que a dose média para a técnica com 

quatro campos. Os valores de NTCP para a técnica com quatro campos foram de 28,0 

e 27,4%, quando calculados pelos modelos LKB e LogitEUD, respectivamente. Para a 

técnica com seis campos, os valores de NTCP calculados foram de 24,2% para o 

modelo LKB, e de 23,5% para o modelo LogitEUD. A técnica com quatro campos 

apresentou maior dose máxima, e maior probabilidade de complicação do reto. Isso 

mostra uma característica dos órgãos com arquitetura em série, em que a região de 

doses mais altas da distribuição de dose é mais importante para o cálculo de NTCP. 

Isso pode ser notado também pelo baixo valor de n (0,12), que é típico dos órgãos 

com arquitetura em série. 

 

 

 

4.3.3 Pulmões 

 

A figura 34 mostra dois HDVs para pulmões em um tratamento desses órgãos, 

em que a porção sadia dos pulmões deve ser poupada o máximo possível.  

 

 

Figura 34: HDV (volume em percentual e dose em cGy) do volume sadio dos pulmões. Esse 
volume representa a soma dos dois pulmões menos o volume alvo. A linha com quadrados 
representa um plano de tratamento proposto utilizando campos paralelos opostos e a linha com 
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triângulos representa um plano utilizando 7 campos coplanares igualmente distribuídos 
(equidistantes). 

  

Uma métrica utilizada em muitos serviços de Radioterapia por muitos anos foi 

V20 ≤ 20%, ou seja, o volume dos pulmões recebendo 20 Gy não deve ser maior que 

20% do volume total. Avaliar um HDV baseado apenas nessa métrica pode ser 

insuficiente já que inúmeros HDVs podem satisfazê-la e nas outras regiões da curva 

diferir bastante. A curva do HDV também pode ser manipulada pelo planejador ou pelo 

algoritmo de otimização para atender a essa métrica (MARKS et. al., 2010). Na figura 

34 ambos os HDVs satisfazem tal métrica, mas apresentam características bem 

diferentes. A figura 35 mostra as técnicas de planejamento que originaram os HDVs 

aqui analisados. 

 

    

Figura 35: Técnicas de planejamento (a) com campos paralelos opostos e (b) com 7 campos 
de tratamento. Ambas simulam um planejamento para tratamento de câncer de pulmão com 
radioterapia. 

  

A técnica com campos paralelos opostos se caracteriza por irradiar um volume 

alvo formando o que se chama de corredor de dose. Assim, as estruturas sadias que 

também estiverem localizadas dentro desse corredor de dose recebem uma dose 

semelhante à dose recebida pelo volume alvo. Fora desse corredor de dose as doses 

são baixas, resultantes dos diferentes espalhamentos e fuga pelo cabeçote da 

máquina de tratamento. Analisando os pulmões, a porção que está sendo irradiada 

recebe doses muito altas (doses próximas da prescrita para tratamento) e a porção 

fora do corredor de dose recebe doses muito baixas, considerando as doses 

comumente utilizadas em radioterapia. 

 A técnica com múltiplos campos é mais moderna e se difundiu após o uso de 

imagens 3D para planejamentos radioterápicos. Substituiu a técnica com campos 

paralelos opostos para o tratamento de muitos tipos de tumores. Essa técnica se 

(a) (b) 
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caracteriza por irradiar um grande volume de tecido sadio, entretanto com doses 

menores do que aquelas proporcionadas pelos campos paralelos opostos.  

 Para o exemplo acima, foram calculados os valores de dose equivalente 

uniforme (EUD) e de probabilidade de pneumunite por radiação para os pulmões. Os 

dados são mostrados na tabela 12. A NTCP foi calculada pelos modelos LKB e 

LogitEUD, utilizando os parâmetros de Burman e colaboradores (1991), para 

irradiações sem correção de heterogeneidade. Foram utilizados os parâmetros n = 

0,87, m = 0,18 e TD50 = 24,5 Gy. 

 
Tabela 12: Valores do V20, dose média, EUD e NTCP para os dois HDVs apresentados na 
figura 34 relativos a tratamentos de pulmões. 

Técnica V20 
Dose 

média 
EUD NTCP_LKB NTCP_LogitEUD 

Campos 

paralelos 

opostos 

≈ 20% 11,3 Gy 12,7 Gy 0,4% 0,3% 

7 campos ≈ 20% 11,6 Gy 12,4 Gy 0,3% 0,2% 

 

Nesse exemplo, as duas situações satisfizeram a métrica V20 ≤ 20%, embora 

as curvas dos HDVs apresentarem comportamentos diferentes nas regiões com doses 

menores e maiores que 20 Gy, se cruzando apenas nesse ponto. Como pode ser visto 

na tabela 12 as doses médias são muito próximas, 11,3 e 11,6 Gy para campos 

paralelos opostos e múltiplos campos, respectivamente. Como mostrado na seção 

4.1.5, para órgãos com arquitetura em paralelo, cujo efeito colateral depende 

fortemente da fração do volume irradiado, a dose equivalente uniforme (EUD) se 

aproxima da dose média, sendo de 12,7 e 12,4 Gy para campos paralelos opostos e 

múltiplos campos, respectivamente. Para ambos os casos o valor de V20 foi de cerca 

de 20%. Os valores de NTCP encontrados são semelhantes. Sendo para a técnica de 

campos paralelos postos de 0,4 e 0,3%, para os modelos LKB e LogitEUD, 

respectivamente. E para a técnica de múltiplos campos, 0,3 e 0,2%, para os modelos 

LKB e LogitEUD, respectivamente. As recomendações da QUANTEC (Quantitative 

Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic) (MARKS, et al., 2010) para os dois 

pulmões analisados juntos, para pneumonite sintomática, sugere que para V20 ≤ 30% a 

taxa de complicação é menor que 20%.  

Como ocorre com a métrica V20 ≤ 20%, em que infinitos HDVs diferentes 

podem respeitar esse parâmetro, pode ocorrer também de infinitos HDVs serem 

reduzidos para uma mesmo valor de EUD e consequentemente de NTCP. Contudo, 
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modelos que consideram uma grande fração do HDV são menos facilmente 

manipulados e podem ser mais lógicos radiobiologicamente (MARKS, et al., 2010). 

 

4.4 Utilização dos parâmetros dos modelos compilados pela QUANTEC em 2010 

 

 Em 2010, o International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 

dedicou-se à Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic (QUANTEC). 

Nesse trabalho foram compilados dados de diversos autores, investigadores e 

revisores (MARKS, et al., 2010). Até 2010, o principal guia de tolerância de dose 

utilizado nos serviços de radioterapia era a tabela publicada por Emani e 

colaboradores (1991), em uma época que muitos serviços ainda não dispunham de 

TC. Os dados de tolerância de dose publicados pela QUANTEC, representam o 

principal estudo e reunião de estudos desde 1991. Foram compilados dados de 

diversos trabalhos publicados nas duas últimas décadas. Nesta seção são 

apresentados os resultados de diversos cálculos de NTCP com o objetivo de avaliar se 

os parâmetros recomendados mais recentemente sugerem uma tendência de aumento 

ou diminuição de radiossensibilidade dos órgãos analisados. Aqui serão avaliados os 

novos parâmetros considerando três órgãos de risco. São eles: reto, órgão de muita 

relevância em tratamentos pélvicos; medula espinhal, órgão limitador de dose em 

tratamentos de tumores torácicos e cervicais; e quiasma óptico, órgão de extrema 

relevância em tumores cerebrais de cabeça e pescoço. 

 

 

4.4.1 Reto  

 

Foram utilizados para o cálculo de NTCP os parâmetros publicados 

recentemente por diversos autores (RANCATI, et al., 2004, CHEUNG, et al., 2004, 

SOHN, et al., 2007) reunidos na publicação da QUANTEC em 2010. 

A tabela 13 mostra os autores e seus parâmetros aqui utilizados, o efeito 

colateral, a dose prescrita e o tamanho da fração. 
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Tabela 13: Comparação de diversos estudos utilizados nesta seção para avaliação da 
probabilidade de complicação no reto, contendo efeitos colaterais, fracionamento e parâmetros 
do modelo LKB. 

Autor Efeito colateral 

Dose prescrita 

(Gy)/tamanho da 

fração (Gy) 

Parâmetros 

Burman (1991) 
Fístula, estenose ou 

necrose severas 
 

n = 0,12 

m = 0,15 

TD50 = 80 Gy 

Rancati (2004) Sangramento (grau ≥ 2) 64 – 79,2 / 1,8 - 2 

n = 0,23 

m = 0,19 

TD50 = 81,9 Gy 

Cheung (2004) Sangramento (grau ≥ 2) 78 / 2 

n = 0,746 

m = 0,092 

TD50 = 56,7 Gy 

Peeters (2006) Sangramento 68 – 78 / 2 

n = 0,13 

m = 0,14 

TD50 = 81 Gy 

Sohn (2007) 
Sangramento retal 

crônico 
70,2 – 79,2 / 1,8 

n = 0,08 

m = 0,108 

TD50 = 78,4 Gy 

Tucker (2007) 

Sangramento intermitente 

e diarreia e cólica 

moderadas 

68,4 – 79,2 / 1,8 

74 e 78 / 2 

n = 0,08 

m = 0,14 

TD50 = 78 Gy 

   

 Utilizando os diversos conjuntos de parâmetros apresentados na tabela 13, 

foram realizados cálculos de NTCP utilizando o modelo LKB a partir do HDV para um 

tratamento de reto. A figura 36 mostra os HDVs cumulativo e diferencial que serviram 

como base de dados para os cálculos de NTCP. No HDV cumulativo, a dose é 

representada na abscissa em cGy e o volume é representado na ordenada em 

percentual. O gráfico representado abaixo mostra o HDV diferencial correspondente 

para o mesmo órgão. O volume é expresso em cm3 e a dose tanto em cGy (eixo 

inferior) quanto em percentual (eixo superior).  
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Figura 36: HDVs cumulativo (acima) e diferencial (abaixo) que representa a distribuição de 
dose no volume do reto analisado.  

  

Foram computados os valores de EUD e NTCP utilizando os valores dos 

parâmetros da tabela. Foi utilizado o modelo LKB. Os valores dos parâmetros 

publicados em cada estudo foram obtidos de maneira a ajustar dados clínicos 
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analisados nas publicações. Para avaliar se esses estudos mostram uma tendência 

em considerar o reto um órgão mais radiorresistente ou não, foram calculados NTCP 

para esse HDV em ordem cronológica desde 1991. Os resultados são mostrados na 

tabela 14. 

 

Tabela 14: Valores de EUD e NTCP computados para os diferentes conjuntos de parâmetros 
apresentados na tabela 13. 

Autor EUD (Gy) NTCP (%) 

Burman (1991) 64,9 10,5 

Rancati (2004) 58,8 6,9 

Cheung (2004) 47,0 3,2 

Peeters (2006) 64,2 7,0 

Sohn (2007) 68,0 11,0 

Tucker (2007) 68,0 18,0 

 

Os valores de EUD encontrados variaram de 47,0 a 68 Gy, tendo um valor 

médio de 61,8 Gy. Os valores de EUD variam com o parâmetro n, sendo que o maior 

valor de n (0,746) gerou o menor valor de EUD (47,0) para os parâmetros de Cheung 

e colaboradores (CHEUNG, et al., 2004). Como o HDV foi o mesmo em todos os 

cálculos de EUD, o parâmetro n foi a única variável no cálculo. Os menores valores de 

n 0,08 para Sohn e colaboradores (2007) e Tucker e colaboradores (2007) geraram os 

maiores valores de EUD (68,0 Gy para ambos os trabalhos). Quanto menor o valor de 

n, maior o valor da EUD, pois o reto se caracteriza como um órgão com arquitetura em 

série, sendo a EUD mais próxima da dose máxima, que foi de 78,5 Gy para esse HDV. 

O cálculo da EUD é mais influenciado pela região de maiores doses. O valor de n 

publicado por Cheung e colaboradores (2004) é característico dos órgãos com 

arquitetura em paralelo, ficando a EUD mais próxima da dose média, que foi 44,2 Gy 

para o HDV considerado. 

Os valores de NTCP variaram de 3,2% (CHEUNG, et al., 2004) a 18% 

(TUCKER, et al., 2007). Comparados com o valor de NTCP utilizando os parâmetros 

de Burman e colaboradores (1991), 10,5%, os trabalhos mais recentes utilizados aqui 

como referência produziram valores de NTCP como 6,9, 7,0 e 11,0%, sendo a maior 

NTCP 18%, e a menor 3,2%. Os valores encontrados possuem uma média de 9,43% e 

um desvio padrão da média de 5,06%. 
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4.4.2 Medula espinhal 

 

 Para avaliar os novos parâmetros utilizados para cálculo de NTCP para medula 

espinhal, será utilizado um HDV como base de dados. A figura 37 mostra os HDVs 

cumulativo e diferencial de um volume representando uma medula espinhal utilizada 

para os cálculos de NTCP. No HDV cumulativo, a dose é representada na abscissa 

em cGy e o volume é representado na ordenada em percentual. O gráfico 

representado abaixo mostra o HDV diferencial correspondente para o mesmo órgão. O 

volume é expresso em cm3 e a dose em cGy. 

 

 

Figura 37: HDVs cumulativo (acima) e diferencial (abaixo) que representa a distribuição de 
dose no volume da medula espinhal analisada. 
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 Foi considerado como efeito adverso a mielopatia com mielite de grau 2 ou 

maior. Para um fracionamento de 2 Gy por fração e considerando a irradiação da 

seção reta da medula espinhal, foi estimado um valor de TD50 de 69,4 Gy para a 

medula cervical (KIRKPATRICK, et al., 2010). Segundo os autores não foi possível 

obter um bom ajuste para os dados clínicos de efeitos adversos na medula torácica, 

pois os dados disponíveis para esta região da medula espinhal se mostraram muito 

dispersos. 

 A tabela 15 mostra um resumo contemplando o TD50 e Dmáx (5%), onde Dmáx 

(5%) é a dose máxima recomendada para uma probabilidade de surgimento de 

mielopatia de 5% em 5 anos. Mostra também os valores computados de EUD e NTCP 

a partir do HDV da figura 37. 

 

Tabela 15: Parâmetros TD50, dose que provoca 50% de chance de mielopatia, e Dmáx (5%), 
dose máxima recomendada para a medula espinhal para uma probabilidade de mielopatia de 
5% em 5 anos, além da EUD e NTCP para o HDV analisado. 

Autor TD50 (Gy) EUD (Gy) NTCP (%) Dmáx (5%) 

Burman (1991) 66,5 58,8 10,5 50 (Emami, 1991) 

Kirkpatrick (2010) 69,4 58,8 6,9 60 (QUANTEC, 2010) 

 

 Os valores de TD50 mostrados na tabela 15 são de 66,5 e 69,4 Gy, utilizando 

os parâmetros de Burman e colaboradores (1991) e Kirkpatrick e colaboradores 

(2010), respectivamente. Os valores de EUD foram iguais, pois como os autores 

publicaram dados apenas referentes ao TD50, a EUD foi calculada utilizando os dados 

de Burman e colaboradores (1991). Para um TD50 de 66,5 Gy, foi calculada uma 

NTCP de 10,5%, e para um TD50 de 69,4 Gy, foi calculada uma NTCP de 6,9%. 

Quanto maior for o valor de TD50, significa uma menor sensibilidade do tecido à 

radiação, resultando em uma menor NTCP. O valor de NTCP para os dados de 

Kirkpatrick e colaboradores (2010), apresentou menor valor de NTCP do o calculado 

utilizando os dados de Burman e colaboradores (1991), indicando que a medula 

espinhal pode tolerar uma dose maior do que se preconizava em 1991. As 

recomendações de dose máxima aceitas para este órgão passaram de 47 Gy, para 

uma taxa de complicação de 5% em cinco anos (EMAMI, et al., 1991), para 50, 60 Gy, 

para taxas de complicação 0,2 3 6%, respectivamente (MARKS et al., 2010). Esses 

valores são válidos para um fracionamento convencional de 1,8 – 2 Gy por fração do 

tratamento. 
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4.4.3 Quiasma óptico 

 

 De 1991 até o presente, foram realizados alguns estudos clínicos da cegueira 

provocada por irradiação do quiasma óptico. Houve uma tentativa de se estimar a 

dose que provoca cegueira a 50% dos pacientes que a recebem. Foi utilizado um HDV 

que representa a dose recebida por um quiasma óptico como base de dados para o 

cálculo de EUD e NTCP. Os HDVs cumulativo e diferencial são mostrados na figura 

38. No HDV cumulativo, a dose é representada na abscissa em cGy e o volume é 

representado na ordenada em percentual. O gráfico representado abaixo mostra o 

HDV diferencial correspondente para o mesmo órgão. O volume é expresso em cm3 e 

a dose tanto em cGy (eixo inferior) quanto em percentual (eixo superior). 

 

 

Figura 38: HDVs cumulativo (acima) e diferencial (abaixo) que representa a distribuição de 
dose no volume do quiasma óptico analisado. 
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 Os valores de EUD e NTCP computados a partir do HDV acima são mostrados 

na tabela 16. A tabela também mostra os diferentes valores de TD50 utilizados nesta 

seção. 

Tabela 16: Valores de TD50 de quatro diferentes autores. Entre parentes após o nome do autor 
principal de cada trabalho está o ano da publicação. Os valores de EUD e NTCP mostrados 
foram calculados a partir do HDV da figura 38 utilizando o modelo LKB. 

Autor TD50 (Gy) EUD (Gy) NTCP (%) 

Burman (1991) 65 51,9 7,5 

Jiang (1994) 73,5 51,9 1,8 

Martel (1997) 72 51,9 2,3 

Brizel (1999) 70 51,9 3,2 

 

 Os valores de TD50 mostrados na tabela 16 vão de 65 a 73,5 Gy. Os valores de 

EUD foram iguais, pois como os autores publicaram dados apenas referentes ao TD50, 

a EUD foi calculada utilizando os dados de Burman e colaboradores (1991). Para um 

TD50 de 73,5 Gy, foi calculada uma NTCP de 1,8%, e para um TD50 de 65 Gy, foi 

calculada uma NTCP de 7,5%. Quanto maior for o valor de TD50, significa uma menor 

sensibilidade do tecido à radiação, resultando em uma menor NTCP. Os valores de 

NTCP para os dados de Jiang e colaboradores (1994), Martel e colaboradores (1997) 

e Brizel e colaboradores (1999), trabalhos reunidos pela QUANTEC, apresentaram-se 

menores do que o valor de NTCP calculado utilizando os dados de Burman e 

colaboradores (1991), indicando que o quiasma óptico pode tolerar uma dose maior do 

que se preconizava em 1991. As recomendações de dose máxima aceitas para este 

órgão passaram de 50 Gy, para uma taxa de complicação de 5% em cinco anos 

(EMAMI, et al., 1991), para 55, 59 e >60 Gy, para taxas de complicação <3, 3-7 e 7-

20%, respectivamente (MARKS et al., 2010). Esses valores são válidos para um 

fracionamento convencional de 1,8 – 2 Gy por fração do tratamento. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Neste trabalho criou-se uma ferramenta utilizando três diferentes modelos dose 

resposta para, através do uso de critérios biológicos, auxiliar na escolha de planos de 

tratamento radioterápicos concorrentes. A planilha foi desenvolvida utilizando o 

programa Excel. A vantagem desse programa é que ele pode ser usado em diversos 

serviços de radioterapia, pois a sua maioria já o utiliza para registro de pacientes, 

obtenção de dados estatísticos do serviço, testes de controle de qualidade, dentre 

outros. A desvantagem é que esse programa requer uma maior intervenção do 

usuário, dificultando a utilização do mesmo diretamente pelo médico, que é o 

profissional que reúne as informações de um plano de tratamento para julgá-lo 

adequado ou não. 

Utilizando a ferramenta aqui desenvolvida foi mostrado que ambos os modelos 

dose resposta para órgãos de risco, LKB e LogitEUD, apresentaram um bom 

desempenho em ajustar os dados de Emami e colaboradores (1991). Considerando 

que a distribuição da dose absorvida não provê informação sobre a resposta biológica 

do tecido à irradiação, a ferramenta mostrou ser capaz de prover informações 

complementares da resposta biológica dos tecidos para diferentes planos de 

tratamento e tipos de tratamento. 

Este trabalho também mostrou a utilidade da ferramenta em auxiliar na escolha 

de dois planos de tratamento concorrentes. O ranqueamento dos planos de tratamento 

apresentou dependência da EUD, que é uma característica particular dos modelos 

utilizados. A EUD, por sua vez, mostrou sensibilidade ao parâmetro n empregado no 

cálculo. 

A aplicação de modelos dose resposta é sensível aos parâmetros utilizados 

pelos modelos. Há uma diversidade de valores dos parâmetros e a utilização desses 

diferentes valores podem produzir resultados discrepantes de TCP e NTCP, como foi 

mostrado, por exemplo, para o reto neste trabalho. Isso torna o uso dos modelos 

limitado, e por essa razão eles ainda não estão difundidos entre os fabricantes de 

sistemas de planejamento. Já há sistemas disponíveis no mercado que incorporam 

métricas biológicas tanto para avaliação de planos de tratamento quanto para 

otimização desses planos. Porém suas funções mais importantes ainda consideram 

apenas a dose absorvida. Alguns estudos, como o desenvolvido por Semenenko e 

colaboradores (2008) sugerem uma maior eficiência em otimizar um plano de 

tratamento utilizando métricas biológicas em um sistema de planejamento comercial. 
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A ferramenta também possui a capacidade de avaliar a confiabilidade e 

utilidade de alguns dos modelos radiobiológicos mais comuns, através da análise 

comparativa das previsões dos modelos e dos dados clínicos reais. A planilha 

desenvolvida ainda tem potencial para ser usada como ferramenta de pesquisa. Um 

exemplo é o estudo que tem como objetivo avaliar o quanto desconsiderar a 

atenuação de um feixe pela mesa de tratamento em uma irradiação com feixes 

posteriores pode influenciar o controle tumoral. Nesse exemplo, a informação da 

probabilidade de controle tumoral complementa as informações dosimétricas obtidas 

experimentalmente. 

As informações obtidas a partir de critérios físicos, como a dose absorvida, em 

planejamentos radioterápicos podem ser complementadas através da incorporação de 

critérios radiobiológicos. Critérios quantitativos de avaliação de planejamentos 

baseando-se em critérios biológicos devem ser desenvolvidos em conjunto com os 

protocolos de tratamento, através do estabelecimento de restrições mais abrangentes, 

que também incluem aquelas referentes às restrições de dose. 

Antes da implementação de uma ferramenta desse tipo na rotina clínica de um 

serviço de radioterapia, é fundamental uma investigação das previsões providas pelos 

modelos radiobiológicos e dos acontecimentos clínicos reais envolvendo os pacientes 

tratados no serviço em questão, seja para o estudo das previsões a respeito de 

tecidos tumorais ou de órgãos sadios. Deve-se procurar utilizar dados dos parâmetros 

dos modelos que tornam as previsões compatíveis com o observado clinicamente. 

Como os dados provenientes de estudos de diferentes populações de pacientes ainda 

são pobres e esparsos, pode ser necessário propor novos parâmetros para os 

modelos baseados em estudos de grupos de pacientes tratados na própria instituição. 

Isso pode tornar a utilização de modelos dose resposta mais fiel à realidade. 
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6. PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A continuação deste estudo será uma análise retrospectiva de pacientes 

tratados no INCA com radioterapia. A ferramenta desenvolvida aqui será aplicada 

sobre dados de pacientes selecionados tratados há pelo menos cinco anos, e o 

resultado das previsões dos modelos será comparado com as ocorrências clínicas 

registradas em prontuário. Outra possível análise seria propor parâmetros dos 

modelos para ajustar os dados baseados na observação clínica da população 

brasileira, seja controle de uma determinada doença maligna ou alguma complicação 

de estrutura sadia, já que os dados disponíveis hoje provêm de populações de 

indivíduos com características diferentes daquelas encontradas na população 

brasileira.  
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