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Resumo

No presente trabalho foi proposta a produção de sementes sintetizadas pelo processo sol-

gel, incorporados com samário natural, contendo o isótopo152Smpara ser ativado em
153Sm, como alternativa para tratamento de câncer de próstata. A primeira etapa deste tra-

balho envolveu um estudo da viabilidade de incorporação do elementoSmno biovidro, e

um estudo teórico da ativação neutrônica, capaz de estimar aquantidade deSmque indu-

zirá uma atividade radioativa, próxima à atividade empregada com sementes convencio-

nais. Nesta mesma etapa, foi realizado um estudo dosimétrico, através do método Monte

Carlo MCNP-4B, para estimar a dose radial absorvida na próstatadevido a implantes de

sementes radioativas. Na segunda etapa, foi realizado um estudo de dissoluçãoin vitro

e um estudo de biodegradabilidadein vivo através de um estudo piloto. Estas duas eta-

pas foram acompanhadas da determinação da composição e da estrutura das amostras. A

terceira etapa, foi dedicada a medidas dosimétricas, através dos códigos MCNP-4B, PE-

NELOPE e EGSnrc, baseados no método Monte Carlo. Neste estudo, estimou-se a dose

absorvida devido a sementes espaçadas de 6mm uma da outra. foi apresentado também,

nesta etapa uma análise da radiopacidade de sementes contendo Sm, geometricamente

elaboradas para o uso em braquiterapia prostática.

As análises de composição realizadas demonstraram que foi possível incorporar o ele-

mentoSmnas amostras sintetizadas pelo processo sol-gel. Os resultados indicaram que as

mesmas são amorfas, apresentando alta área superficial, quevariaram de 77 a 353m2.g−1,

aumentando com a concentração deSiO2, enquanto que as variáveis como o volume e

o tamanho de poros diminuem com a concentração deCaO. Os estudos de dissolução

in vitro, apresentaram um aparente aumento da concentração deSi,Ca e Smnas primei-

ras horas, mantendo um nível relativamente constante após 24 horas em solução. Neste

estudo foi possível verificar que a taxa de liberação deSi e Ca foi maior que a taxa de

liberação deSm. As concentrações deSi eCa foram respectivamente, 436 e 4660 vezes

maiores que a concentração deSmno SBF. Estes dados mostram, quando sementes ra-

dioativas preparadas com as composições aqui estudas foremimplantadasin vivo, a curto

prazo, pequena quantidade deSmradioativo será liberada no corpo, evitando uma possí-

vel contaminação em outros órgãos. O estudoin vivo, realizado através de um estudo

piloto, foi capaz de demonstrar que, os vidros aqui produzidos via processamento sol-gel

não apresentam nível de toxicidade.
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Estudos dosimétricos permitiram estimar que a dose absorvida na próstata será de 276Gy.

Este valor de dose absorvida é 126Gy acima dos valores convencionais, conforme as

publicações mais recentes. Os resultados dosimétricos revelaram que a dose absorvida

devido às interações oriundas de sementes sintetizadas com153Sm, será 100 vezes maior

que as de125I, até 2,75mm, demonstrando que possivelmente isto ocorre devido à contri-

buição da dose beta do153Sm. As análises teóricas e experimentais de ativação neutrônica

mostraram que as sementes sintetizadas via processo sol-gel podem atingir atividades de

407MBq em 75 minutos de ativação, com fluxos de nêutrons térmicos e epitérmicos de

6,6.1011n.cm−2.s−1 e 2,5.1010n.cm−2.s−1, respectivamente. Com os dados experimen-

tais e teóricos pôde-se estimar que, com a síntese de sementes com o isótopo152Sm, em

substituição ao samário natural, serão necessários apenas20 minutos de ativação com

os mesmos fluxos neutrônicos. As sementes geometricamente elaboradas apresentaram

boa radiopacidade em raios-X diagnósticos, em comparação às sementes de125I. A ob-

tenção das sementes geometricamente elaboradas se deve ao fato da facilidade de síntese,

manipulação e moldagem de vidros via processo sol-gel.
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Abstract

In the present work it was proposed the production of seeds synthesized by the sol-gel

process, incorporating natural samarium, and containing the isotope152Smto be activated

in 153Sm, as an alternative for the treatment of prostate cancer. Thefirst stage of this work

involved a study of the viability of the incorporation of theelementSmin the bioglass, in

which it was also performed a theoretical study of neutronicactivation, which is able to

estimate the amount ofSm, that will induce a radioactive activity similar to the activity

in which conventional seeds are used. In this same stage, a dosimetric study was done,

using the Monte Carlo MCNP-4B method, to estimate the radial distribution of the absor-

bed dose due to implants of seeds containing samarium atoms.In the second stage, a study

of the dissolutionin vitro was performed, and also a study of the biodegradabilityin vivo

through a pilot study. These two stages were followed by studies of the composition and

structure of the samples. In the third stage, a dosimetric study of the radial distribution of

absorbed dose was accomplished, through the MCNP-4B, PENELOPE and EGSnrc co-

des, based on the Monte Carlo method. In this study, the absorbed doses were estimated

with macroaggregated seeds placed at 6.0x10−3m far from each other. In addition, in this

stage a radiopacity analysis of the seeds containingSm, geometrically elaborated for the

use in brachytherapy on the prostatic gland, was performed.

The composition analysis demonstrated that it was possibleto incorporate the elementSm

in the samples synthesized by the sol-gel process. The results indicated that the samples

are amorphous, presenting great surface area, that varied from 77 to 353m2.g−1, increa-

sing with the concentration ofSiO2, whereas the variables as pore volume and pore size

decrease with the concentration ofCaO. The in vitro dissolution studies, presented an

apparent increase on the concentration ofSi,Ca andSmin the first hours, maintaining a

relatively constant level after 24 hours in solution. In this study, it was possible to verify

that the kinetics of dissolution ofSiandCawas greater than the kinetics of dissolution of

Sm.The concentrations ofSiandCawere respectively 436 and 4660 times larger than the

Smconcentration inSBF. These data allow us to say that, when radioactive seeds prepared

with the compositions here studied, are implantedin vivo, little amount of radioactiveSm

will be liberated in the body in short-term, avoiding that radioactive material migrate for

unwanted areas. Thein vivo study, realized through the animal pilot model, was capable

of demonstrating that, as described in the literature, the glasses produced here through

sol-gel method do not present toxic level.
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With the dosimetric studies it was possible to estimate thatthe absorbed dose in the pro-

state will be of 276Gy, 126Gy above the value of absorbed doseusing conventional seeds,

according to recently published studies. The dosimetric results revealed that the absorbed

dose due to the interactions originated from synthesized seeds with153Sm, will be 100

times higher than the125I, up to 2.75mm, demonstrating that this possibly happens due to

the beta dose contribution of the153Sm. The theoretical and instrumental analysis of neu-

tronic activation showed that the seeds synthesized via sol-gel process, can obtain activity

levels of 407MBq within 75 minutes of activation with thermal and epithermalneutron

flux of 6.6x1011n.cm−2.s−1 and 2.5x1010n.cm−2.s−1, respectively.

From the theoretical and experimental data it could be estimated that, with the seeds syn-

thesized with the isotope153Sm, substituting for the natural samarium, only 20 minutes

of activation with the neutronic flux previously mentioned will be necessary. The geome-

trically elaborated seeds presented good radiopacity in X-ray diagnostic, in comparison

with the125I seeds. The obtaining of the seeds geometrically elaboratedis possible due

to the easiness of the synthesis, manipulation and molding of glasses via sol-gel process

reported extensively in the literature.

xix



Capítulo 1

Introdução

Segundo órgãos vinculados à saúde pública em todo o mundo, a estimativa de vida da

população humana tem aumentado. No entanto, este crescimento é acompanhado pelo

crescimento industrial, geração de rejeitos e poluição ambiental, acarretando, algumas

vezes, baixa qualidade de vida.

A revolução industrial trouxe consigo a poluição do ar, do ambiente de trabalho, da água

e, por conseguinte, dos alimentos. Estes, na medida em que são beneficiados e refinados,

são empobrecidos de seus elementos nutritivos naturais e acrescidos de agrotóxicos e adi-

tivos químicos não nutritivos.

Apesar do aumento do tempo de vida, a saúde, não só do homem como de todo o sis-

tema em volta do mesmo está comprometida. O homem tem vivido mais, mas a saúde

está comprometida e acometida por doenças já combatidas porpesquisadores de séculos

passados e outrora extintas em vários lugares do mundo. Novas doenças têm surgido e a

população busca resposta imediata dos órgãos de saúde pública do governo.

O homem está vivendo mais e em conseqüência se expõe mais a todos os riscos associa-

dos à industrialização. Maior tempo de vida indica maior probabilidade de se ter uma

doença. Entre todas as doenças já diagnosticadas, uma delastem uma estatística impie-

dosa: o câncer. Segundo oInstituto Nacional do Câncer-(INCA∗), órgão doMinistério da

Saúde, uma em cada cinco pessoas desenvolverá uma forma de câncer em determinado

momento de sua vida. Estima-se que dez milhões de pessoas serão atingidas pelo câncer

∗http://www.inca.gov.br
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a cada ano no mundo inteiro a partir deste século. Somente no Brasil ocorrem 270.000

novos casos de câncer por ano, sendo este mal, responsável por 13 a 15% dos óbitos ocor-

ridos no País. A elevada freqüência da doença, de grande impacto social e econômico, faz

do câncer um dos nossos maiores problemas de Saúde Pública e um dos maiores inimigos

da humanidade.

O aumento da expectativa de vida, a industrialização, a urbanização decorrente do grande

êxodo rural e os hábitos sociais e alimentares menos saudáveis do mundo moderno, tor-

nam compreensível este quadro. Sendo o câncer uma doença mais incidente na terceira

idade, é natural que, à medida que aumenta a expectativa de vida, também aumente a

incidência do mesmo.

São vários os tipos de câncer já diagnosticados e citados pela literatura científica, sendo

os mais comuns o câncer de pele, estômago, pulmão, bexiga, esôfago, cólon e reto, boca,

mama, colo uterino, ânus e próstata.1 Este último citado representa um sério problema de

saúde pública no Brasil. Este tipo de câncer já se destaca por ser um dos que mais mata

homens no Brasil após os 70 anos, tornando-se o segundo mais comum em homens, só

sendo superado pelo de pele. O câncer de próstata é citado como o terceiro mais freqüente

tipo de doença maligna na Europa e nos Estados Unidos.2

Todo tipo de câncer, assim como todas as doenças, se diagnosticado em fase inicial, pode

ser controlado e até curado. A literatura especializada cita3–6 que o diagnóstico precoce

da doença induz em muitas vezes à cura, mas infelizmente o preconceito quanto ao exame

(toque retal) e a desinformação levam os homens ao pior, chegando algumas vezes a terem

como solução única a prostatectomia radical.

O diagnóstico, mesmo que tardio, sugere formas de tratamento diferenciado para cada

caso. O câncer de próstata pode ser tratado por hormonoterapia, tratamento cirúrgico e

tratamento radioterápico. Nos últimos anos, um tipo especial de radioterapia que tem

sido muito utilizado é a Braquiterapia. Esta técnica consiste em implantar na glândula

prostática, junto ao tumor, sementes ou fios metálicos radioativos. No caso de sementes

radioativas o implante é permanente enquanto que com fios eleé temporário. Os elemen-

tos radioativos mais usados são iodo-125 (125I - sementes) e irídio-192 (192Ir - fios). Este

tipo de tratamento evita a internação do paciente, sendo este liberado para o trabalho em

dois dias. Entretanto, apesar de todas as vantagens como liberação hospitalar imediata do

paciente, 70% de eficiência do tratamento e dose limitada à região próxima ao tumor, o
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custo do tratamento é alto, não sendo ainda custeado pelo Ministério da Saúde e inviável

para a população mais carente.

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-(IPEN†), órgão doComissão Nacional

de Energia Nuclear- (CNEN‡), já produz a semente de125I através do encapsulamento do
125I importado. No entanto, o alto custo, ainda torna distante o uso desta técnica para a

população menos favorecida.

Nos últimos anos houve uma evolução no desenvolvimento de materiais para aplicações

na medicina. Recentemente têm sido publicados trabalhos relatando a incorporação de

elementos radioativos em microesferas a base de materiais políméricos, resinas, plásticos,

cerâmicas e vidros para tratamento de câncer e artrites reumáticas.7–11A possibilidade de

se desenvolver técnicas alternativas para o tratamento de câncer de próstata, trouxe a idéia

de se produzir sementes radioativas, biodegradáveis e biocompatíveis, via rota sol-gel. O

método sol-gel atraiu um grande número de pesquisas para aplicação industrial por causa

da simplicidade, flexibilidade e baixo custo efetivo do processo e se destaca na preparação

de biomateriais devido à alta pureza e homogeneidade, aliadas à possibilidade de novas

composições e morfologias não conseguidas pelos processosconvencionais de fabricação

de cerâmicas e vidros e a menor temperatura utilizada na preparação do produto final. Os

materiais assim obtidos permitem a substituição dos tradicionais com expressivos ganhos

de eficiência e abrem caminho para avanços tecnológicos na área de biomateriais. Este

processo encontra aplicação nos mais diferentes ramos da tecnologia moderna, como pro-

dução de fibras óticas, membranas de separação e combustíveis nucleares, dentre outros,

sendo que recentemente tem sido muito utilizado para obtenção de uma nova geração de

biomateriais em implantes cirúrgicos.

A idéia do uso de vidros bioativos obtidos pela rota sol-gel em substituição às sementes

atualmente usadas, é atrativa tendo em vista: i) o custo do tratamento, em decorrência

da tecnologia envolvida na produção das sementes metálicas; e ii) o fato das sementes

permanecerem na glândula prostática mesmo após a cura ter sido constatada. Semen-

tes bioativas fabricadas pela técnica sol-gel podem incorporar o isótopo152Sm, que é

ativado em153Sm, quando submetido ao processo de ativação neutrônica. Neste processo,

uma fonte de nêutrons (reator nuclear ou fonte radiativa) bombardeia nêutrons sobre uma

amostra contendo átomos de152Sm, a amostra poderá ser ativada em153Sm, através da

†http://www.ipen.br
‡http://www.cnen.br
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reação nuclearn+152Sm−→ 153Sm+γ acompanhada do decaimento153Sm−→ γ+β+X.

A escolha deste radioisótopo para ser incorporado às amostras sintetizadas via método

sol-gel, justifica-se pela meia-vida curta de 46 horas desteelemento, comparada aos 59

dias do125I emitindo fótons de 27keV, enquanto o153Sm emite gamas de 103keV, de-

positando na glândula maior quantidade de energia em menor tempo em comparação com

o 125I. Além do mais, o153Sm é um emissor beta de 820,7 e 640keV, com penetração

máxima de até 3,0mm, fato este que consolida a idéia de dose localizada no tumor. O

reduzido volume do órgão de aproximadamente 25cm3 e o número elevado de sementes

usualmente implantadas de aproximadamente 200, justificamo interesse em introduzir

materiais biodegradáveis, que poderão recompor a estrutura original do órgão pós-terapia.

A facilidade de manipulação e a possibilidade de obtenção devidros com composição e

estrutura controladas, tornam o processamento sol-gel potencialmente interessante para o

encapsulamento de materiais radioativos para aplicações terapêuticas. A alta porosidade

e área superficial associada à estrutura típica dos vidros produzidos por sol-gel, aliado à

variação composicional, permite obter materiais com diferentes solubilidades e, portanto,

diferentes taxas de degradação e reabsorçãoin vivo. Trabalhos recentes mostram a maior

degradabilidade de vidros bioativos produzidos por sol-gel, comparados a vidros densos

obtidos por processo convencional.

Neste trabalho sugere-se a produção de vidros via rota sol-gel, incorporados com mate-

rial radioativo, como alternativa para o tratamento de câncer de próstata. Objetiva-se i)

produzir as sementes radioativas via rota sol-gel; ii) realizar análises teóricas dosimétri-

cas geradas pelas sementes; iii) avaliar o nível de contaminação isotópica na ativação das

sementes; iv) realizar análises das amostras para determinação da composição química e

das fases presentes, caracterizar a estrutura de poros e densidade das mesmas; e v) ana-

lisar a biodegradabilidade das sementes através de um estudo piloto.

Devido a multidisciplinaridade envolvida no assunto aqui apresentado, faz-se necessário

uma apresentação que aborde os temas envolvidos nesta proposta. No Cap. 3, apresenta-

se uma revisão bibliográfica sobre o Câncer de Próstata, os métodos de tratamento, bem

como os isótopos envolvidos. Da mesma forma é apresentado uma revisão na qual o

uso da técnica sol-gel na atualidade, associado ao tema aquiproposto, é explicitado. No

Cap. 4 é apresentado um estudo da viabilidade de síntese de vidros contendo átomos

de samário natural, através de técnicas de caracterização,bem como análises teóricas de

ativação neutrônica e dosimétricas que podem, respectivamente, estimar a quantidade de

samário que induzirá atividades radioativas e doses absorvidas, semelhantes àquelas usa-

das em braquiterapia de próstata. No capítulo posterior, são desenvolvidos estudos de
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dissoluçãoin vitro, além de um estudo piloto de reabsorçãoin vivo com amostras prepa-

radas conforme resultados apresentados e discutidos no Cap.4. Em seguida, no Cap. 6, é

exibido um estudo no qual as sementes são preparadas geometricamente semelhantes às

convencionalmente usadas e, do mesmo modo, nele se encontrauma análise dosimétrica

que pode estimar o comportamento da dose absorvida de implantes de sementes aqui pro-

postas, em comparação com a semente de125I. Este capítulo é seguido pelas conclusões

gerais (Cap. 7).



Capítulo 2

Objetivos

Este trabalho tem como objetivos: i) sintetizar as sementesradioativas via rota sol-gel;

ii) realizar análises teóricas macro e microdosimétricas geradas pelas sementes; iii) ava-

liar o nível de contaminação isotópica na ativação das sementes; iv) realizar análises das

amostras para determinação da composição química e das fases presentes, caracterizar a

estrutura de poros e densidade das mesmas; v) analisar a biodegradabilidade das sementes

através de um estudo piloto.



Capítulo 3

Revisão Bibliográfica

3.1 Câncer de Próstata

Câncer é definido como um grupo de doenças que se caracterizam pela perda do con-

trole da divisão celular e pela capacidade de invadir outrasestruturas orgânicas.1,12 Ele é

resultado de uma série de alterações nos genes que controlamo crescimento e o compor-

tamento celular. A ocorrência e a falta de controle dessas alterações gênicas são objeto de

intensas pesquisas médicas em todo o mundo.13 Essa doença pode matar devido à invasão

destrutiva de órgãos normais por estas células, por extensão direta ou por disseminação à

distância, que pode ser através do sangue, linfa ou superfície serosa. Todos os cânceres

têm o potencial de invasão ou de metastatização (Tabela III.1), mas cada tipo especí-

fico tem características clínicas e biológicas, que devem ser estudadas para um adequado

diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Existem váriostipos de câncer, entre eles:

câncer de boca, de colo do útero, de mama, de fígado, de pulmão, de próstata, etc.5

Nos Estados Unidos, segundo aAmerican Cancer Society - ACS∗, o câncer representa

23% de casos de morte por doenças no país (Fig. 3.1), sendo a segunda causa de morte

por doenças desde 1950.14

De acordo com as “estimativas para incidência de câncer” no país, aACSdivulga uma

estimativa de aproximadamente 700.000 novos casos para o ano de 2004 em homens,

sendo previsto 33% de casos de morte decorrentes desta doença. Os dados prevêem ainda

que dos 291.000 casos de morte, 10% sejam resultantes de câncer de próstata (Fig. 3.2).

Em 1991 esta doença tornou-se a segunda causa de morte por câncer entre os homens

∗http://www.cancer.org



8

Tabela III.1: Incidência de metástase óssea em diferentes tipos de câncer.13

Câncer Primário Incidência

Mama 73

Prostata 68

Tireóide 42

Rim 35

Pulmão 36

Gastrointestinal 5
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Figura 3.1: Índice de mortalidade nos Estados Unidos.14
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nos Estados Unidos e é citado por Flentjeet al.15 como o terceiro mais freqüente tipo de

doenças malignas na Europa e nos Estados Unidos. Em 1997 surgiram aproximadamente

18.000 novos casos.2,4,16

Alguns dados sugerem que a história familiar de surgimento desta doença é um fator de

risco para vários tipos de câncer nos indivíduos, assim comoa prática alimentar, consumo

de bebidas alcoólicas e tabaco.17 A associação entre a Vasectomia e o surgimento do cân-

cer de próstata foi questionada por Stanfordet al.18, mas os resultados não provaram tal

relação.

No Brasil, segundo oInstituto Nacional do Câncer - INCA, o câncer de próstata repre-

senta um sério problema de saúde pública, em função de suas altas taxas de incidência e

mortalidade.1 De acordo com o instituto, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais

comum em homens, só sendo superado pelo câncer de pele não melanoma. Segundo as

estimativas deIncidência e Mortalidade Por Câncer no Brasil, do INCA, deverão ocorrer

25.600 novos casos de câncer de próstata em 2002. Em taxa de mortalidade, o câncer de

próstata aparece como o quarto tipo mais mortal, tendo sido responsável por 7.223 óbitos

em 1999. Na maioria dos casos, o tumor apresenta um crescimento lento, de longo tempo

de duplicação, levando cerca de 15 anos para atingir um aumento de 1,0cm3. Aproxima-

damente 15.000 casos de câncer de próstata em estádio† inicial T1 e T2 são diagnosticados

na França todos os anos.19 A metástase, segundo Plunkettet al.20 mata aproximadamente

70% dos pacientes com câncer de próstata.

A próstata é uma glândula localizada entre o osso púbico e o reto. A glândula prostática

produz parte do fluído no qual os espermatozóides caminham (Fig. 3.3). Tem o tamanho

de uma noz e envolve a uretra (tubo por onde passa a urina da bexiga para o exterior).

Por causa de sua localização, entre os sintomas das doenças prostáticas está a dificuldade

em urinar.5 O aumento benigno da próstata (chamado hiperplasia prostática benigna) se

desenvolve em aproximadamente 80% dos homens. O câncer de próstata se desenvolve

em 1 de cada 10 homens, ocorrendo, normalmente, em homens acima de 40 anos.

A identificação do câncer de próstata é feita pelo exame clínico (toque retal) e da dosagem

†Qualquer tentativa de descrever aqui a classificação do estadiamento de tumores poderia resultar em
algo incompleto e certamente não passaria de mera transcrição de informações disponíveis na literatura.
Assim, prefere-se omitir essa descrição, indicando, contudo algumas fontes que incluem tópicos específicos
sobre esse tema. Ao leitor iniciante em oncologia que tenha interesse na área, recomenda-se a leitura de
Salvajoliet al.5 e o site do Instituto Nacional do Câncer que é http://www.inca.gov.br.
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Estimativas de Morte por tipo de Câncer

Pulmão & brônquios 32%

Próstata 10%

Colon & rectum 10%

Pâncreas 5%

Leucemia 5%

Esôfago 4%

Fígado & tubo de bilis 3%

Todos os outros tipos 31%
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Figura 3.2: Estimativas de índice de mortalidade nos Estados Unidos e Brasil por 100.000habi-
tantes.
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Figura 3.3: Localização da próstata.
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de substâncias produzidas pela próstata: afração prostática da fosfatase ácida-(FAP) e o

antígeno prostático específico-(PSA), que podem sugerir a existência da doença e indicar

a realização de ultra-sonografia pélvica (ou prostática trans-retal, se disponível).16,21–23

Esta ultra-sonografia, por sua vez, poderá mostrar a necessidade de se realizar a bióp-

sia prostática trans-retal. O toque retal permite detectarnódulos pequenos, menores que

25cm3, e avaliar a extensão local da doença.24 Sua realização periódica é a melhor forma

de se reduzir a mortalidade por câncer de próstata. UmPSAelevado poderá indicar um

câncer, uma infecção/inflamação ou um aumento benigno da próstata. Com o surgimento

desta técnica foi possível aumentar o diagnóstico em fase inicial do câncer de próstata.
4,16,25,26

Homens de 50 a 70 anos de idade devem submeter-se anualmente ao exame físico, incluindo-

se o toque retal e a dosagem do antígeno prostático específico(PSA). Os homens de 40 a

50 anos de idade devem seguir as mesmas recomendações quandohá história familiar da

doença. Para os homens que apresentarem alteração prostática ao toque retal, dosagem da

FAP três vezes maior do que a normal e dosagem doPSAacima de 10ng.mL−1, indicam-

se a ultra-sonografia prostática trans-retal ou pélvica e a biópsia prostática.5,22

Por mais de 40 anos, a radioterapia por feixe de raios-X ou raios gama (γ) externo – dita

teleterapia – juntamente com a cirurgia e quimioterapia temsido empregada como moda-

lidade terapêutica no país, no entanto, a prostatectomia radical e o feixe de radioterapia

externa são as modalidades curativas mais comuns empregadas no carcinoma de próstata

em todo o mundo.19,26–28A prostatectomia radical é a técnica que tem menor aceitação

pelos pacientes devido às complicações pós-cirúrgicas.29

As opções de tratamento de câncer de próstata em pacientes não metastásicos são a pro-

statectomia, terapia com radiação, terapia hormonal, ou a combinação destas.25 Estas

modalidades de tratamentos consistem em:5

• Tratamento Cirúrgico - O tratamento cirúrgico (prostatectomia radical) do câncer

de próstata, consiste na remoção de toda próstata com as vesículas seminais e a

reconecção da bexiga com a uretra;

• Tratamento Radioterápico - Usa alta energia de raios-X para matar as células can-

cerosas e reduzir o tumor. A radiação pode ser produzida por uma máquina externa

ao corpo ou por colocação de material que emite radiação dentro da próstata (Bra-

quiterapia);
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• Hormonioterapia - Consiste em diminuir a produção de hormônio masculino para

impedir o crescimento do câncer da próstata. Isto pode ser feito com medicamentos

ou uma pequena cirurgia que remova os órgãos produtores deste hormônio, como

os testículos (orquiectomia).

Os efeitos colaterais do tratamento de câncer de próstata (impotência, incontinência) são

decorrentes de fatores como idade, grau de atividade sexualprévia à cirurgia, do quanto

a cirurgia afeta os nervos do pênis e do quão motivado sexualmente o paciente estará de-

pois da cirurgia. Tratamentos para problemas de ereção e para a incontinência incluem

medicação oral, vácuo, auto-injeção ou implante de próteses penianas.4,30

A Braquiterapia (Fig. 3.4) é uma alternativa que tem sido buscada e implementada em

centros de radioterapia, sendo também conhecida como implantes de sementes.4 Esta téc-

nica consiste em implantar no órgão onde se encontra o tumor,ou nas proximidades dele,

sementes ou fios radioativos que liberarão uma quantidade deenergia, induzindo a uma

dose abosorvida‡ expressiva e localizada no tumor.2,4,34A técnica é baseada no princípio

de que a dissipação de energia no tecido decresce exponencialmente com a distância,

provocando então uma redução na dose absorvida nas adjacências do tecido normal.2,35

Durante as últimas décadas, consideráveis avanços clínicos foram alcançados, incluindo

melhor acompanhamento dos pacientes e melhor controle local do tumor, aliados à menor

exposição de tecidos normais.36

As Figs. 3.5 e 3.6 demonstram a técnica de implantação das sementes e a Fig. 3.7 exibe

os cateteres por onde são introduzidos as sementes ou fios radioativos.

Altas doses de radiação estão presentes na redondeza do tecido em torno do material ra-

dioativo implantado diminuindo exponencialmente com a distância. Estas características

fizeram com que a aplicação e, por conseguinte, desenvolvimento desta técnica, surgisse

em todo o mundo.4

‡A dose absorvida (D), de qualquer radiação ionizante, é a quantidade de energia(dE) absorvida pela
matéria por unidade (dm) de massa, ou seja:D = dE

dm, cuja unidade no Sistema International de unidades é
Gy (gray). Ao leitor que deseja uma informação mais detalhada sobre o tema radiações, sugere-se a leitura
de Lamarsh31, Knoll 32 ou Cember33.
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Figura 3.4: Imagem que exibe a implantação de sementes por braquiterapia.

Figura 3.5: Etapa de procedimento cirúrgico com implantação de sementes radioativas.
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Figura 3.6: Etapas de procedimento cirúrgico com implantação de sementes radioativas (Mo-

mento do implante).

a)

b)

Figura 3.7: A figura exibe em a) e b) os cateteres utilizados para implantes em Braquiterapia.
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A questão do custo tecnológico tem limitado a disseminação da braquiterapia. O custo

hospitalar está na ordem de U$1000/h, não incluindo o custo da aquisição das sementes.3

Segundo Porter34 a braquiterapia da próstata não é um tratamento novo e a literatura des-

creve o uso de fontes de rádio via cateter inseridos na uretrajá no ano 1911.3 Em 1913 e

1914, Pasteau e Degrais descreveram o tratamento de câncer de próstata em Paris, usando

fontes de rádio de 10 a 15cm introduzidos na próstata também através da uretra.3,37–39

Mais tarde, 1917, fios (agulhas) de rádio foram implantados diretamente na próstata por

Dr. Baringer em Nova York, que citou os sucesso da terapia em 38% de casos em está-

dio avançados da doença e 75% em estádios iniciais.39–42 Em 1969, Flocks43 publicou

suas aplicações com fontes de ouro. Wiltmoreet al.44 publicaram em 1972 o método

de implante retropúbico como125I e esta técnica tornou-se o método padrão nos 20 anos

seguintes, segundo Ellis3. O procedimento necessitava de exposição cirúrgica da glân-

dula, e as agulhas eram colocadas à mão livre na próstata.5 Não dispunha de orientação

ultra-sonográfica ou de planejamento computadorizado tridimensional. Estes recursos,

disponibilizados a partir dos anos 80, permitiram o aperfeiçoamento da técnica de braqui-

terapia da próstata, com o surgimento da técnica de implantevia trans-perineal em substi-

tuição à via retropúbico, da modernização dos métodos de imagens, como ultra-sonografia

tridimensional, e de disponibilidade de outros radioisótopos.4,5,30Subseqüentemente, se-

mentes de radônio foram também efetivadas para o tratamentode câncer de próstata e

experiências mais recentes, segundo Maruyama41, têm sido realizadas com125I, 192Ir ou

sementes de198Au que estabeleceram a alta efetividade e cura por braquiterapia por ra-

diação gama. Em 1983, Holmet al.45 descreveram o uso de ultra-sonografia trans-retal

para inserção de fios na próstata. Esses avanços têm sido responsáveis pelo tratamento

refinado na braquiterapia prostática.3

Para o tratamento de câncer de próstata por braquiterapia, éseguido um protocolo que

passa por análises por imagens médicas até a liberação do paciente. Estas etapas são

descritas na próxima seção.

3.2 Braquiterapia Prostática

Para realização do tratamento por braquiterapia seguem-seas seguintes etapas:2,4

• Ultra-sonografia trans-retal multiplanar para determinaro volume total e a forma

da próstata, assim como a anatomia dos órgãos vizinhos;
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• Transferência de imagens (5,0mm de espessura) para o sistema de planejamento;

• Planejamento computadorizado para definir o número, a atividade radioativa e a

posição ideal das sementes a serem implantadas;

• Realização do procedimento com anestesia epidural ou geral (duração total para

implantar as sementes permanentes é em geral de 1 a 2 horas);

• Remoção da sonda vesical 2 a 3 horas após a conclusão do implante.

Os resultados deste tratamento, publicados ao longo dos últimos 10 anos, mostraram ser

esta uma alternativa eficaz na cura do câncer localizado da próstata. A mais recente atua-

lização foi apresentada por ocasião doSecond Annual Advanced Prostate Brachytherapy

Conference(Seattle - EUA), em 1999. Na experiência do Dr. Blasko, um dos pioneiros

da técnica, 88% dos pacientes com tumores localizados e com PSA<10 estavam livres de

recidiva doPSAapós 10 anos de acompanhamento.46

Paralelamente à evolução da braquiterapia, o feixe de irradiação externa foi desenvol-

vido pela introdução da radioterapia por megavoltagem.15 Frommhol6 cita que recentes

pesquisas demonstram que o uso de braquiterapia em conjuntocom feixe externo de ra-

dioterapia possibilita altas taxa de cura do tumor.

Desde o início do século a radioterapia intersticial tem sido usada para o tratamento de

câncer de próstata e segundo Vijverberget al.47, resultados experimentais têm sido obti-

dos usando-se várias formas de irradiação intersticial. Osestudos envolvendo implantes

de sementes radioativas para o tratamento de câncer de próstata em estádio precoce da

doença sugerem ser este método mais eficaz do que o uso de feixede radiação externa,

reduzindo o risco de incontinência urinária ou impotência sexual.6

A técnica de braquiterapia é empregada não somente em câncerde próstata, mas também

em câncer de mama, de olhos, de cérebro, gastrointestinal, de língua, de cabeça e pescoço,

retal, entre outros; e, comumente aplicado em tratamentos ginecológicos.5,36,48

Semente radioativa de iodo é uma escolha para tratamento de pacientes com certos tipos

de câncer de próstata. A vantagem no implante de sementes é que o paciente fica no hos-

pital somente por um dia, podendo, em geral, retornar à rotina normal em 1 ou 2 dias com

mínimas restrições.4 O desconforto é mínimo e potencialmente, a capacidade de manter
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a ereção é mantida.2 Oitenta e cinco por cento (85%) dos pacientes cuidadosamente se-

lecionados para este tipo de tratamento não demonstraram ter progressão da doença por

um período superior a 10 anos.6 De acordo com Sommerkamp30, o tipo de tratamento do

câncer da próstata está associado ao estadiamento em que se encontra o tumor, podendo

ser utilizadas técnicas conjuntas. Isto pode ser visto na Tabela III.2.

A desvantagem do implante de sementes é que a técnica não podeser usada em tumores

mais agressivos, os quais causam maior parte de morte por câncer de próstata.6 Após o

tratamento, o nível doPSA, que é usado para medir os resultados de todos os tratamentos,

raramente cai para zero que é um nível que assegura cura para adoença. O referencial

atualmente considerado para relatos de resultados é relativo à proporção de pacientes que

evidenciam a redução noPSApara menos de 1,0ng.mL−1.5 Critz et al.21 publicaram, em

1999, resultados de braquiterapia com125I, seguido de feixe de radiação externa, em 489

pacientes com estadiamentos T1 e T2, comPSAmédio de 8,3ng.mL−1 e obtiveram uma

queda no nível dePSApara 0,2ng.mL−1. Resultados similares foram obtidos por Flam

et al.49, em 2004. O grupo de Flam publicou que, após tratamento de 583pacientes com
125I e 7 pacientes com paládio-103 (103Pd), que iniciou-se em 1998, o nível doPSAdos

pacientes foi menor que 0,5ng.mL−1. Chauveincet al.39 afirmam que, se a concentração

dePSAé inferior à 0,5ng.mL−1 após o tratamento, 95% dos pacientes sobrevivem sem

sinal da recidiva a longo prazo.

Uma distribuição homogênea de sementes na próstata acarreta uma boa distribuição de

dose na mesma.15,50 Durante o implante, esta distribuição é acompanhada por ultra-

sonografia. Em seguida o paciente é submetido outro tipo de análise por imagens para

certificar a homogeneidade da distribuição das sementes (Figs. 3.8 e 3.9).4 As imagens

para verificação da distribuição das sementes após cirurgiapodem ser obtidas por tomo-

grafia computadorizada ou radiografia, entre outros.

O uso de sementes ou fios radioativos para aplicações em medicina tem se desenvolvido

em decorrência, entre outros fatores, do desenvolvimento de pesquisas que enfatizam a

busca de radioisótopos com características como meia-vida, atividade, atividade especí-

fica, citotoxicidade etc, adequadas ao emprego destes elementos em seres humanos. Na

próxima seção são expostos alguns isótopos empregados em sementes radioativas e suas

características.
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Tabela III.2: Estadiamento do tumor e escolha da modalidade de tratamento.30

Implante

Estadiamento Teleterapia198Au 125I 192Ir 137Cs

T1 X X X X

T2 X X X X

T3 X X X
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Figura 3.8: Radiografia obtida pós implantação de sementes de125I que demonstra uma distri-

buição insatisfatória de sementes.

Figura 3.9: Radiografia obtida pós implantação de sementes de125I que demonstra uma boa

distribuição de sementes.
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3.3 Radioisótopos Usados em Braquiterapia

Materiais radioativos (sementes ou fios) para implantes sãoescolhidas tendo em vista as

características físicas dos radionuclídeos que os constituem, tais como, meia-vida, tipo de

emissão, quantidade de energia liberada e atividade.4 Estes fatores são de extrema impor-

tância para um efetivo tratamento.

No passado, existiam relativamente poucas fontes braquiterápicas disponíveis, mas esta

situação está mudando rapidamente com o desenvolvimento denovos radionuclídeos com

propriedades nucleares que podem ser vantajosas em certas situações clínicas.5,51 Na

próstata, três tipos de radionuclídeos têm sido usados em umsignificativo número de

pacientes. Estes são: o125I e 103Pd como implantes permanentes e192Ir para implantes

temporários.2,3

As sementes de125I atualmente comercializadas são de dimensões de aproximadamente

5,0mm de comprimento por 1,0mm de diâmetro, onde o iodo radioativo é adsorvido em

um material especial e envolvido por uma cápsula de titânio (Figs. 3.10 e 3.11).52

O decaimento do125I se dá por captura eletrônica, onde seu núcleo captura um dos

elétrons orbitais da camada mais interna, resultando no surgimento do125Te.3,53 Uma

das formas de produção do125I é irradiando-se o gás xenônio, enriquecido com124Xe,

com nêutrons térmicos, resultando em125Xe, através da reação124Xe+ n→ 125Xe+ γ,

sendo que estes decaem para125I por captura eletrônica em125Te emitindo raios-X de

35,49keV em 100% dos decaimentos.2,48

Os melhores resultados para o tratamento de câncer de próstata com braquiterapia têm

sido obtidos com125I, que tem uma energia gama (γ) extremamente baixa, 27keV, e

meia-vida de 59,4 dias.3,53 Ele tem sido usado principalmente como fonte permanente

para o tratamento de câncer de próstata.34 Segundo Ellis3 e Blaskoet al.27, a energiaγ
do elemento125I é muito baixa em comparação ao radioisótopo irídio-192 (192Ir ), assim

como a absorção no tecido. Além do mais, a absorção das gamas do 125I pelo tecido não

é homogênea nas proximidades da semente implantada, acarretando uma baixa taxa de

dose absorvida pelo tumor de 7–10cGy.h−1.3,27 Segundo Lindner54, uma desvantagem

do implante com125I é a não homogeneidade de distribuição das sementes, o que acarreta

em uma inadequada distribuição de dose.
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Figura 3.10: Reprodução de modelo IMC6711 de semente de Iodo para implantes permanentes.
Modelo comercializado por Nycomed Amershamc©.

Figura 3.11: Sementes radioativas de125I usadas para implantes em braquiterapia de câncer de
próstata.
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O 103Pd tem uma energia gama de 40keV, que é comparável ao125I (27keV), mas tem

uma meia-vida curta de 17 dias e, conseqüentemente, produz um aumento da taxa de

dose quando comparado ao125I.34 Enquanto o125I tem como característica uma taxa de

dose de 7–10cGy.h−1 nos limites do implante, o103Pdnas mesmas condições possui taxa

de dose em torno 20–24cGy.h−1.2,3 Essas características físicas podem dar ao103Pduma

grande vantagem terapêutica em comparação ao125I. Se considerarmos que a dose efetiva

de radiação é largamente liberada no tecido nas primeiras 3 meias-vidas, então, segundo

Ellis3, a duração do tratamento pode ser estimada em 180 dias para o125I e 51 dias para

o 103Pd.

O ouro-198 (198Au) tem sido usado em implante permanente ou associado com feixe ex-

terno de radioterapia.55 O 198Au tem uma meia-vida de 2,7 dias e energiaγ de 411keV e

tem sido usado para tratamento de câncer no cérebro, olhos e próstata.55 Daí as vantagens

da implantação do198Aupor liberar uma rápida dose de radiação, ou seja, possui uma alta

taxa de dose. Porém, uma significativa desvantagem do198Au está ligada ao problema de

radioproteção durante o processo de implantação da semente.

Pesquisadores têm usado192Ir , que tem uma meia-vida de 73,9 dias, e uma energiaγ
com alcance de 296 a 613keV, acarretando uma alta taxa de doseno tumor.56 Uma des-

vantagem no uso dessa fonte como implante permanente está associada ao fato da dose

absorvida ultrapassar a glândula prostática, atingindo ostecidos adjacentes.

Em 1987, Nath & Gray57 estudaram a aplicação do amerício-241 (241Am) como fonte

intracavitária de baixa de energia (59,5keV) e meia-vida de432 anos.

Outro isótopo radioativo que tem sido estudado é o itérbio-169 (169Yb), com uma energia

gama de 93keV e meia-vida de 32 dias.5 Ele pode ser indicado devido a vantagem como

a alta taxa de dose, que é significativamente elevada quando comparada ao125I. Além

disso, ele não tem problemas de radioproteção como o que ocorre com o198Au.34 Porter
34 cita que o103Pd foi usado em estudos clínicos e recomenda a substituição do125I pelo
103Pd e o169Yb.

Hafeli et al.8 avaliaram se micro-esferas feitas através de polímeros contendo rênio (186Re

e188Re) produziriam radioatividade em quantidades terapêuticaspara câncer. Eles propõem

o uso desses elementos incorporados em matriz polimérica para uso em radioemboli-



23

zação§. Nesta técnica de radioembolização, as micro-esferas são implantadas na corrente

sanguínea, atingindo região desejada para o tratamento e provocando embolia no local.

As características destes elementos estão reproduzidas naTabela III.3, apresentada por

Hafeli et al.8. Segundo eles, a vantagem do186Ree 188Reé que são emissoresγ eβ e não

precisam ser separados para o processo de ativação neutrônica, com 34 e 62% de abundân-

cia isotópica, respectivamente, sendo que ambos possuem propriedades radiobiológicas

semelhantes.

§Medida em que, propositadamente, se introduz substância emvaso sanguíneo, com o objetivo de ocluí-
lo, para tratamento de tumor ou de hemorragia. Usado geralmente em casos de câncer localizado, para
provocar a necrose das células que dependem dessa artéria.
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Tabela III.3: Propriedades físicas de elementos apresentados por Hafeliet al. para terapia por radioembolização.8

186Re 188Re

Energiaβ média-máxima (keV) 346,7-1069,5 764,3-2120,4

Percurso máximo no tecido (mm) 5,0 11,0

Distância no tecido com 90% da dose é depositada (mm) 1,0 2,6

Meia-vida 89,2h (3,8d) 17,0h(0,7d)

Seção de choque para nêutrons térmicos (barns) 112,0 para185Re 76,4 para187Re

Tempoa (min) de ativação para ativar 1mg 23 41

aIncluindo 30 horas de decaimento de microesferas contendo 30% em peso do elemento a ser irradiado por um fluxo de 1,5.1013n.cm−2.s−1.
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As características físicas são de extrema importância, masdentre estas a meia-vida se

destaca, isto porque o radioisótopo escolhido tem que possuir meia-vida suficiente para

permitir sua fabricação e transporte com perda aceitável desua atividade. A semente deve

ser geometricamente pequena para que as dimensão da mesma seja suficiente para viabi-

lizar o tratamento, respeitando as geometrias do órgão implantado. Na busca de melhoria

na qualidade e uso da braquiterapia, vários tipos de radionuclídeos têm surgido, como

mostra a Tabela III.42,3,7–9,49,55,57–61, sendo que os de maior interesse são o125I e 103Pd.

O 145Smfoi sugerido por Blue62 como um substituto do125I para uso em braquiterapia.

Blue cita que o145Smé uma fonte mais conveniente do que o125I, não somente pela

sua meia-vida (340 dias) como também pelos fótons emitidos de 61keV que são mais

energéticos do que aqueles emitidos pelo125I. Blue bombardeou óxido de samário com

prótons com energia de 70MeV e produziu sementes de 55,5MBq de145Smpor mg de

Sm2O3 enriquecido a 93,6% de145Sm.

Outro elemento interessante é o153Smque será utilizado nas sementes desenvolvidas

neste trabalho. O elemento153Smapresenta múltiplas emissões gamas, apresentadas na

Tabela III.5 sendo que 103keV e 69keV são as de maior probabilidade de emissão (%).
63–66Além do mais, este elemento possui múltiplas emissõesβ, apresentando betas mé-

dias de 265,2keV, 226,1keV e 200,3keV(Tabela III.6). A Fig.3.12 mostra o espectro das

emissõesβ do 153Sm. O 153Smpossui meia-vida curta de 46,27 horas, emite raios-X de

40,5keV e 41keV (Tabela III.7), decaindo para153Eu, conforme Figura 3.3.67
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Tabela III.4: Isótopos usados como implantes em diversas aplicações clínicas.2,3,7–9,49,55,57–61

Elemento Uso clínico Forma

Radio-226 226Ra Imp. Temporário Tubos

Radio-226 226Ra Intracavitário Agulhas

Radio-226 226Ra Intersticial Agulhas

Cobalto-60 60Co Tumores de globo ocular Placas

Césio-137 137Ce Imp. Temporário Tubos

Césio-137 137Ce Intracavitário Agulhas

Césio-137 137Ce Intersticial Agulhas

Ouro-198 198Au Imp. Permanente Sementes

Irídio-192 192Ir Imp. Temporário Fios

Irídio-192 192Ir Intracavitário Sementes

Irídio-192 192Ir Intersticial Sementes

Iodo-125 125I Imp. Permanente Sementes

Paládio-103 103Pa Imp. Permanente Sementes

Amerício-241 241Am Intracavitário Agulhas

Samário-145 145Sm Intersticial Sementes

Rênio-186 186Re Radioembolização Esferas

Rênio-188 188Re Radioembolização Esferas

Ítrio-90 90Y Artrites Reumáticas Esferas

Disprósio-165 165Dy Artrites Reumáticas Esferas

Fósforo-32 32P Artrites Reumáticas Esferas

Ítrio-90 90Y Tumores Fígado Esferas
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Tabela III.5: Probabilidade de emissão das energiasγ no decaimento do153Sm.63–66

Energia (Max.) Probabilidade Energia (Max.) Probabilidade Energia (Max.) Probabilidade

(keV) (%) (keV) (%) (keV) (%)

54,19344 0,0019421 485,02 0,000393 617,93 0,0007521

83,367172 0,18518 531,406 0,0636 657,5525 0,000405

∗103,180122 30,0 545,7515 0,0008915 686,04 0,00023224

166,555615 0,000636 584,591 0,0011612 713,93 0,00022421

424,5111 0,0020921 598,33 0,00215 75,422132 0,34915

463,645 0,014615 615,84 0,0006021 97,431002 0,84612

521,373 0,00759 636,42 0,0022121 151,624512 0,011315

542,06 0,0022924 682,06 0,0000279 412,052 0,0021521

578,679 0,00343 706,85 0,000015815 462,03 0,00186

596,611 0,011612 763,86 0,00004218 509,0212 0,00214

609,53 0,014612 ∗69,673001 4,856 539,043 0,021812

634,83 0,0005112 96,88307 0,007 574,13 0,000165

677,03 0,00004515 124,94 0,009 590,962 0,0011012

701,84 0,0000306 172,853072 0,080512 603,311 0,00465

760,54 0,00004515 443,25 0,00008915 630,54 0,00010115

68,25575 0,00134 487,7523 0,00037 662,46 0,0000216

89,485952 0,1679 533,37225 0,0323 694,13 0,0000216

118,11231 0,000246 554,921 0,00495 719,04 0,0000246

172,30432 0,00042 587,6025 0,000459

437,131 0,0014915 598,33 0,00215
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Tabela III.6: Probabilidade de emissão das energiasβ no decaimento do153Sm.63–66

Energia Máx. Probabilidade

(keV) (%)

44,4000 0,0001000

47,8100 0,0006200

89,5100 0,0015300

95,0800 0,0154130

101,5800 0,0256140

106,7400 0,0008200

114,0200 0,0252000

126,3200 0,0109700

150,5300 0,0009000

171,6800 0,0704000

173,6100 0,0656000

223,1800 0,0025200

635,3500 32,2100000

656,5700 0,0361100

705,0200 49,6200000

710,7700 0,4150000

808,2000 17,5200000
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Figura 3.12: Espectro das emissõesβ do 153Sm que exibe emissõesβ por 106 decaimentos por
keV.
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Tabela III.7: Probabilidade de emissão das energias dos raios-X no decaimento do153Sm.63–66

Energia (Max.) Probabilidade

(keV) (%)

5,177 0,18518

5,816 0,49300

5,817 0,06850

5,846 4,43000

6,438 0,24400

6,457 2,85210

6,571 0,40600

6,617 0,04330

6,844 0,93600

7,484 0,48400

7,768 0,07512

7,795 0,10717

40,467 0,00484

40,902 17,94000

41,542 32,27000

46,905 3,17700

47,038 6,13130

47,373 0,09340

48,249 2,03400

48,386 0,81300
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O 153Smtem sido usado para controle de dor óssea, conforme trabalhos publicados por

Albertset al.68 e Mouraet al.69. Albertset al. realizaram estudos de citotoxicidade de
153Sm-EDTMP (Ethylenediamine Tetramethylene Phosphonic). O153Sm foi produzido

em um reator nuclear, pelo processo de ativação neutrônica,utilizando152Sm, enrique-

cido a 99%, ativado por 48 horas. Segundo eles, não há evidência de que ocontrole da

dor óssea está relacionado com o aumento da dose absorvida e que o153Sm-EDTMP é

moderadamente eficaz, proveitoso e não tóxico.

O fato do153Smemitir partículas beta, que possuem percurso muito curto, otorna inte-

ressante para o tratamento de câncer de próstata. Isso se as sementes forem distribuídas

homogeneamente em todo o volume prostático, fazendo com quetoda a energia absorvida

se concentre no tumor ou próximo do mesmo.

Comparando o153Sm, proposto para ser incorporado em matriz vítrea para tratamento de

câncer, com a proposta de Hafeliet al.8, com o186Ree 188Re, observamos algumas van-

tagens do153Sm em comparação aos elementos propostos por eles para serem ativados

(Tabela III.3). Primeiramente, a meia-vida do153Sm (46,27keV) é intermediária à dos

elementos propostos. Segundo, as seções de choque, térmicoe epitérmico, do152Smé 24

e 36 vezes maior que as desses elementos (186Ree 188Re), respectivamente (Tabela IV.6).

A escolha do radioisótopo153Smpara implantes permanentes justifica-se pela meia-vida

curta, depositando na glândula mais energia em menos tempo em comparação com o125I.

Além do 153Sm, outro radioisótopo interessante para ser empregado como implante per-

manente através de sementes via rota sol-gel é o145Smque possui uma meia-vida de 340

dias.

O uso de radioisótopos na medicina tem ocorrido em várias formas e com aplicações

variadas. Na seção 3.4 é apresentada uma breve revisão em quealguns radioisótopos,

quando incorporados em matrizes vítreas, são empregados namedicina.

3.4 Vidros para Braquiterapia

Vários radionuclídeos têm sido usados na técnica de braquiterapia para tratamentos de

câncer ou outras doenças (Tabela III.4), sendo que algumas aplicações envolvem o uso de
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radionuclídeos incorporados em matrizes vítreas.

Mantravadiet al.11 usaram, em 1982, o ítrio-90 (90Y) na forma de óxidos em matriz vítrea

para injeção intra-arterial via artérias hepáticas em cachorros, para tratamento de tumo-

res intra-hepáticos (TIH). Nesta proposta, foram usadas micro-esferas contendo89Y que

foram submetidas a um feixe de nêutrons formando oβ-emissor90Y, através da reação
89Y(n,γ)90Y. Segundo eles o uso deste isótopo é recomendado por ser altamente seletivo

para tumores de fígado. O radioisótopo gerado tem uma meia-vida de 64 horas e as betas

emitidas têm um percurso curto, de 2,5 a 3,0mm e são injetadasatravés de cateter intro-

duzido na artéria, proporcionando dose absorvida acima de 150Gy.

Em 1987, Ehrhardt & Day7 também aplicaram o90Y e fósforo-32 (32P) para a mesma

aplicação proposta por Mantravadiet al., usando o mesmo processo de ativação por

nêutrons. Os bons resultados incentivaram outros pesquisadores, que aplicaram o ra-

dioisótopo90Y nos anos seguintes.61,70–72Em 2000 e 2001, Campbelet al.10,59 publica-

ram o uso, em seres humanos, do radioisótopo90Y com a mesma aplicação proposta por

Mantravadiet al. e, desde 1991, as sementes de90Y já são comercializadas no Canadá.73

Kawashitaet al.9,60 publicaram em 1995 e 1999 resultados de estudos com o uso do

radioisótopo32P em vidros, na forma de micro-esferas. Mais tarde, eles estudaram a

durabilidade química de vidros não biodegradáveis, na forma de microesferas, contendo

íons deP+ implantados na estruturaY2O3−AL2O3−SiO2, para tratamento de câncer.74

Segundo Kawashitaet al.75, a incorporação dos dois elementos (90Y e 32P) nos biovidros

se deve ao fato da meia-vida curta do90Y. Segundo eles, com o acréscimo do radioisótopo
32P essa variável é compensada, visto que este radioisótopo possui meia-vida de 14 dias.

Segundo Hafeliet al.8, existem vantagens do uso do186Ree 188Reperante o90Y, suge-

rido por Mantravadiet al. e Campbelet al.. Primeiramente, na proposta de Mantravadiet

al. e Campbelet al. as esferas de vidro não são biodegradáveis e podem permanecer no

tecido muito tempo depois do radioisótopo ter decaído. Segundo, o uso de89Y, para ser

ativado, requer um alto fluxo de nêutrons devido à baixa seçãode choque desse elemento

ou então longas horas de ativação, gerando alto custo no processo.

Hafeli et al. usaram um fluxo de 1,5.1013n.cm−2.s−1, durante 3,0h em microesferas

com 10mg contendo 30% deReem peso. Segundo eles, em 1,0h e com o fluxo citado

acima, pode ser produzido 271MBq e 47MBq de atividade para o186Ree 188Re, respec-
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tivamente, sendo que um dia após a injeção das microesferas aradioatividade pode decair

para 102MBq e 39MBq para esses elementos, nesta ordem.

Conzoneet al.58 propuseram o uso de disprósio-165 (165Dy), incorporado em vidros bio-

degradáveis na forma de microesferas para o uso em sinovectomia para tratamento de

artrites reumáticas.

Vidros-cerâmicos têm aplicações no campo de biomateriais que é a eliminação de células

cancerosas em ossos por meio de hipertermia através de aquecimento seletivo no local

fixado.76 A inclusão de agregados magnéticos em vidros e vidros-cerâmicos no sistema

SiO2−CaO−P2O5 pode ser a solução para esta aplicação, segundo Arcoset al.76, que

propõem o uso da combinaçãoSi−Ca−Fe sintetizados via rota sol-gel para tratamento

de câncer via hipertermia. Este tratamento consiste em um aquecimento seletivo no local

onde encontra-se o tumor e em torno de 43◦C as células cancerosas são primeiras a mor-

rerem quando este tratamento térmico é aplicado.

Esta seção mostrou o uso de alguns radioisótopos incorporados em matrizes vítreas como

forma de tratamento de algumas doenças, incluindo o câncer.A seção 3.3 mostrou que o

custo do tratamento de câncer de próstata via braquiterapiaé elevado, no entanto, apre-

senta alto índice de cura em estádios iniciais, induzindo doses de até 150Gy com o uso de

até 200 sementes. O custo do tratamento por braquiterapia acredita-se ser, em parte, pela

tecnologia envolvida na produção das sementes de125I, associado ao fato da necessidade

de importação das mesmas. Estas variáveis, aliadas ao fato das sementes permanecerem

no paciente mesmo após a cura ter sido constatada, tornam atrativa a idéia do uso de vi-

dros, biocompatíveis e biodegradáveis, em substituição àssementes atualmente usadas.

As recentes publicações que citam a flexibilidade, baixo custo, alta pureza e homoge-

neidade de vidros obtidos pelo processo sol-gel, com diversas aplicações, tanto na área

industrial, como também com aplicações na medicina e incorporação de rejeitos radioati-

vos, tornaram este processo de obtenção de biovidros interessantes para a idéia do tra-

balho aqui proposto.77–80 Na próxima seção, destaca-se o processo sol-gel, as etapas de

obtenção de materiais sintetizados por este método, as aplicações, assim como as vanta-

gens e desvantagens deste processo.
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3.5 Processamento Sol-Gel

Algumas espécies de cerâmicas e vidros têm sido desenvolvidas durante este século para

o uso em aplicações médicas como, por exemplo, lentes, instrumentos para diagnósticos,

recipientes para cultura de tecidos, bem como materiais para uso odontológico.81

Atualmente, dentre os processamentos pesquisados para as chamadas cerâmicas avança-

das, destaca-se o processo denominado sol-gel (SG), o qual consiste num método físico-

químico de síntese de óxidos cerâmicos, em que ocorre a evolução de um sol (dispersão

líquida de partículas coloidais que são partículas sólidasde diâmetro inferior a 100nm)

para um material poroso, onde partículas maiores interconectam-se para formar uma rede

sólida similar a uma esponja (gel).82–84

O método deSG atraiu um grande número de pesquisas para aplicação industrial por

causa da simplicidade, flexibilidade e baixo custo efetivo no processo.85 As vantagens

dos materiais produzidos via rota sol-gel, entre outras, são:80,86,87

1. baixa temperatura de processamento;

2. cerâmicas porosas ideais para determinadas aplicações biomédicas;

3. versatilidade que possibilita obtenção de formas distintas.

O métodoSGé descrito em grande detalhes em alguns livros que discutem todos os aspec-

tos do processo.80,88–93Além disso, ele se destaca na preparação de biomateriais, devido

à alta pureza e homogeneidade, aliadas à possibilidade de novas composições e morfolo-

gias não conseguidas pelos processos convencionais e a menor temperatura utilizada na

preparação do produto final.85,94,95Este processo é muito importante, pois proporciona

facilidade no controle da porosidade, da estrutura e do tamanho das partículas, que são

fatores que influenciam diretamente as propriedades do produto final. Os materiais assim

obtidos permitem a substituição dos tradicionais e abrem caminho para avanços tecnoló-

gicos na área de biomateriais.

O métodoSG é uma técnica de síntese química para preparar óxidos, vidros e cerâmi-

cas, baseado na hidrólise e condensação de precursores moleculares tais como alcóxidos

metálicos, diluídos em um solvente, geralmente um álcool com mesmo radical do com-

posto precursor. As reações de hidrólise e policondensaçãona presença de água ocorrem
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simultaneamente, provocando um aumento na viscosidade e a gelificação da solução com

a formação de ligaçõesM−O−M. O gel úmido obtido é formado por um esqueleto de

partículas impregnado pelo solvente.96

A partir deste gel úmido podemos obter materiais diversos como pós cerâmicos, vidros

monolíticos, vidro-cerâmicos, fibras e materiais porosos,dependendo somente da rota

utilizada no tratamento deste gel. O encapsulamento de drogas, biomoléculas, moléculas

orgânicas ou materiais radioativos pode ser feito utilizando-se este método, devendo se-

guir rotas específicas que variam quanto ao uso de alguns catalisadores ou dopantes.77,78

Durante o processo deve-se controlar os parâmetros mais importantes, como pH, concen-

tração do sol, viscosidade, temperatura, e tempo de tratamento térmico.97

Dentre as dificuldades encontradas no processamentoSG, as mais significativas estão

relacionadas a problemas químicos, tais como a solubilidade e controle da cinética de hi-

drólise (especialmente quando se objetiva a produção de géis multicomponentes), além de

fenômenos como a formação de trincas durante a secagem, densificação dos géis e grande

redução de volume que ocorre durante o processo.

Em termos de mecanismo químico, o processamento sol-gel pode ser dividido em duas

áreas distintas, chamadas derota aquosae rota do alcóxido. Ambas envolvem a criação

de uma rede tridimensional interconectada (gel) através dasuspensão de pequenas par-

tículas coloidais, denominadas “sol”. O processamento de géis obtidos através da rota

aquosa emprega os princípios da química dos colóides para gerar partículas coloidais re-

unidas a partir de espécies iônicas em um meio aquoso. Esse processamento envolve

temperaturas de gelação mais elevadas e, usualmente, apresenta dificuldades de incorpo-

ração de um segundo elemento de forma homogênea. Devido a isso, o outro método (rota

do alcóxido) acaba sendo mais atraente. A chamada rota do alcóxido é caracterizada pela

formação de cadeias poliméricas inorgânicas, que crescem ese interconectam. A conver-

são de precursores organometálicos monoméricos em géis é caracterizada por uma reação

de hidrólise seguida de uma reação de condensação.96

O processo sol-gel pode ordinariamente ser divido nas seguintes etapas:96,98

• formação do sol;

• gelação;

• envelhecimento;
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• secagem e

• densificação.

A preparação inicia-se com um alcóxido apropriado (como exemplo tetraetilortosilicato

(TEOS)) ou tetrametilortosilicato(TMOS) que é misturado com água e um solvente, tal

como o etanol ou metanol para formar uma solução.94 No caso do alcóxido de silício,

a hidrólise conduz à formação do grupo silanolSi−OH, sendo espécies intermediárias

para a formação de gruposSi−O−Si.96

As reações fundamentais que ocorrem durante o processoSG são mostrados no seguinte

esquema:79,94,96,97,99

Hidrólise

M(OR)X + H2O −→ M(OR)X−1OH + ROH

+

H2O

↓

M(OR)X−2(OH)2 + ROH

Condensação

M−OH + OH−M −→ M−O−H + H2O

M−OH + RO−M −→ M−O−M + ROH

M−RO + RO−M −→ M−O−M + R−O−R

ondeM é um metal escolhido entreAl, In, Si, Ti, Zr, Sn, Pb, Ta, Cr, Ni, Co entre outros

eR representa o grupo alquila (CH3,C2H5,C3H7,etc.).

Sete etapas estão envolvidas nesse processamento, descritas a seguir:100,101
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• Conformação (casting):

Antes do final do processo de formação da rede pode-se explorar as propriedades

reológicas do sol, preparando-o sob diferentes formas taiscomo fibras, filmes ou

vazamento em moldes, dependendo da forma final do material desejado.

• Gelação (gelation):

Na medida em que as reações de hidrólise e condensação acontecem, as partículas

coloidais crescem até um ponto em que passam a ocorrer colisões entre elas. A

partir daí, a condensação começa a uni-las até um ponto em quea rede se estende

por todo o volume do líquido e um aumento repentino da viscosidade é observado.

Diz-se que o material atingiu o ponto de gelação, sendo caracterizado por um sólido

frágil denominado gel.

• Envelhecimento (aging):

Após o ponto de gelação, continuam ocorrendo mudanças na estrutura e nas pro-

priedades do gel, já que boa parte das reações decorrentes das reações de con-

densação não foi completada. Ao processo que altera as características do gel após

a gelação é dado o nome de envelhecimento. Os principais fenômenos que ocorrem

no envelhecimento são policondensação, sinerese (contração do gel com conse-

qüente expulsão de líquido contido nos poros) e coalescimento (diminuição da área

superficial do gel via processo de dissolução e reprecipitação). O processo dura

várias horas, mantendo-se o gel na faixa de temperatura entre 25–80◦C.

• Secagem (drying):

A secagem consiste na remoção de líquidos dos poros do gel. Géis colidais são

secos facilmente desde que possuam poros de dimensão superior a 100nm. Porém,

géis processados pela rota do alcóxido possuem poros pequenos, na faixa de 1-

10nm, o que leva ao desenvolvimento de tensões capilares muito altas durante o

processo de secagem. Se as tensões de secagem são maiores quea resistência do

gel, ocorre a formação de trincas e o gel se quebra. O controledas tensões de

secagem pode ser feito por:

– evaporação muito lenta;

– evaporação hipercrítica (alta temperatura e pressão): converte o líquido do

interior dos poros em gás antes que todo o líquido seja removido, eliminando

a interface sólido-líquido que causa as tensões capilares.Géis feitos por esse

processo são denominados aerogéis, e possuem baixa densidade e resistência.

Estão voltados para aplicações óticas, sem uso até agora em biomateriais.

– diminuição da energia superficial sólido-líquido por adição de surfactantes;
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– eliminação dos poros muito pequenos;

– obtenção de tamanhos de poros monodispersos, o que elimina tensões capila-

res diferenciais.

• Estabilização (stabilization):

consiste em converter o gel seco poroso em um sólido denso e homogêneo (aumento

da densidade, resistência e dureza) através da remoção de grupos−OH e−ORre-

siduais por reações de policondensação, pirólise de compostos orgânicos ou grupos

presentes no gel, oxidação do carbono e estabilização térmica. Reduzindo a área

superficial sólido-poros, possibilita-se seu uso a uma dadatemperatura, sem que

ocorram mudanças estruturais reversíveis. A estabilização converte a rede do gel

em uma rede vítrea, similar à de vidros produzidos pelo processamento convencio-

nal de fusão.

• Densificação (densi f ication):

para obter materiais com os poros totalmente fechados, eleva-se a temperatura, num

processo denominado densificação. A faixa de temperatura fica entre 900–1150◦C,

dependendo da composição do gel. Hidróxidos e água absorvidos devem ser remo-

vidos dos poros antes de seu fechamento por densificação.

Desde de 1940, a pesquisa e comercialização deSG aumentaram exponencialmente até

1980.80 Nos últimos anos houve uma evolução muito grande no desenvolvimento de ma-

teriais com aplicações na medicina. A nova geração de materiais cerâmicos de alta pro-

priedade estrutural surgiu com o processamentoSG, devido à possibilidade de manipu-

lação e controle de nanoestrutura.102

Lanet al.103 fizeram uso da técnicaSG para encapsulamento de proteínas em matrizes de

sílica e Reisfeldet al.104 avaliaram a luminescência deSmem matrizes vítreas prepara-

dos via métodoSG, assim como filmes de óxido de zircônio e de sílica dopados comEu,

Tb e Sme depositados em slides de quartzo para avaliação de fluorescência.104 Como

aplicações ópticas, Peeters & Bohmer105 utilizaram o processoSG para aplicações em

tubos e componentes de TV Philips, na produção de camadas transparentes e coloridas.
105 Shannigrahiet al.106 analisaram o efeito de terras raras comoLa, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy,

Er e Yb em propriedades elétricas de cerâmicas condutoras comoPZT via métodoSG.

Armon et al.79 mostram aplicações do métodoSG em detecção de bactérias e detecção

microscópica de células adsorvidas em filmes dopados com diacetatos. Kawashitaet al.
107 e Bellantone & Hench108 analisaram vidros, produzidos via métodoSG, incorporados

com átomos de prata. Segundo eles, vidrosSG contendo estes elementos podem ser usa-
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dos em aplicações clínicas por possuírem propriedades antibacteriais.

De acordo com Hench109, pesquisas e potenciais aplicações de materiais sol-gel embio-

logia e medicina podem ser seguidas das seguintes categorias:

• Recobrimentos de sol-gel bioativos;

• Vidros bioativos sol-gel;

• Matrizes sol-gel com enzimas e antibióticos;

• Matrizes sol-gel dopados com sensores biológicos e químicos;

• Encapsulamento de drogas.

Este processo (SG) encontra aplicação nos mais diferentes ramos da tecnologia moderna,

favorecendo a formação de materiais com pequenas dimensõescomo produção de fibras

óticas, filmes, membranas de separação, combustíveis nucleares, dentre outros e em geral

são química e termicamente estáveis.80,103 Recentemente, este método tem sido muito

utilizado para a obtenção de uma nova geração de biomateriais utilizados em implantes

cirúrgicos.86

Alguns trabalhos recentemente publicados, relatam estudos da interação tecido-implante

quando vidros produzidos via processo sol-gel são implantados in vivo.110–113Quando

um biomaterial é implantado no corpo, uma série de reações bioquímcas e biofísicas

ocorrem, podendo levar a formação de uma interface contínuatecido-implante. Materiais

que promovem estas reações e a ligação tecido implante são classificados como bioati-

vos.101,114,115Materiais sintéticos considerados bioativos são os vidrose os compostos

da família dos fosfatos de cálcio, como a hidroxiapatita (HA). Esses dois tipos de mate-

riais demonstraram bioatividade tanto em contato com tecidos duros como moles.115,116

Vidros produzidos através do processoSG, têm demonstrado que são bioativos. Uma ca-

racterística comum aos materiais bioativos é a formação de uma camada de hidroxiapatita

carbonatada (HCA) na superfície do material, similar à fase mineral do tecidonatural.
110–113,117–119

Vários estudos de dissolução em meios fisiológicos como oSBF (Simulated Body Fluid),

meios de culturas de células, plasma sanguíneo, etc, têm sido feitos para estudar a bioati-

vidade de biovidros sintetizados via processoSG.120–127
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Como a proposta do trabalho aqui apresentado é a síntese de sementes para implantes,

o estudo do comportamento de vidros em meios fisiológicos, bem comoin vivo é inte-

ressante, pois este estudo pode trazer informações sobre aspossíveis reações na interface

tecido-implante. Apesar da proposta deste trabalho não se referir a estudos de bioativi-

dade das sementes, a seção 3.6, apresenta alguns estudos de dissolução de vidros bioati-

vos, bem como estudos de biodegradaçãoin vivo e in vitro, que são aspectos de interesse

para a aplicação como sementes.

3.6 Vidros Bioativos: Estudos de Dissolução e Toxicidade

O primeiro material bioativo descrito foi o vidro composto de SiO2, CaO, Na2O e P2O5

em 1971128, que é citado por Serraet al.116 como sendo componentes básicos na maioria

dos vidros bioativos. O conceito de materiais bioativos é intermediado entre materiais

reabsorvíveis e bioinertes. Um material bioativo, segundoHench81, é aquele que induz

uma resposta biológica específica na interface do material,o qual resulta na formação de

uma ligação entre o tecido e o material.81,100

Segundo Bellantoneet al.108, vidros bioativos são vidros específicos contendo compo-

sição deSi, Ca e P para o qual outros componentes podem ser adicionados. No entanto,

segundo eles, a introdução de novos componentes nos sistemas de vidros bioativos pode

influenciar na bioatividade, sendo que a presença de cátionsmultivalentes causa um de-

créscimo na bioatividade, tornando necessário avaliar as propriedades da bioatividade

sempre que um outro sistema de vidro é produzido. Mas segundoBellantoneet al.108, a

bioatividade não é determinada somente pela composição química, mas largamente influ-

enciada pela textura do material. Recentemente pesquisas sobre vidros bioativos com alta

área específica derivados do processoSG tem exibido propriedades com alta osteocondu-

tividade assim como alta degradabilidade.129

Estudosin vitro para a avaliação da bioatividade e biodegradabilidade de vidros têm ocor-

rido. É estudada a formação da camada de hidroxiapatita (HA), na superfície do material

e como ela é influenciada por parâmetros morfológicos como composição do vidro, a área

superficial, tamanho e volume de poros, temperatura, pH e meio de dissolução.117,130Es-

tes estudosin vitro podem responder como será o comportamento dos vidros em estudos

in vivo. Testes de biodegradabilidade e de formação de camada deHA in vivo podem ser

reproduzidas em um meio acelular comoSBF com concentrações iônicas aproximada-

mente iguais ao do plasma humano.131 O SBF tem sido usado para avaliação da bioati-
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vidade de vários materiais em experimentosin vitro, podendo ser usadas técnicas como

trocas dos meios acelulares (estudo dinâmico) ou até mesmo com meio fixo.125,131–133A

temperatura, pH, taxa de agitação, concentração de vidros em solução, e o tipo de meio

também exibem papéis importantes no processo.130 As Tabelas III.8 e III.9 mostram, res-

pectivamente, recentes trabalhos em que foram utilizados diferentes meios para estudos

de dissolução e biodegradabilidadein vitro, bem como a composição deSBF utilizada.
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Tabela III.8: Estudos de dissolução realizados por alguns pesquisadores.

Autor Solução pH θ ν T

◦C Hz

Chunet al.134 Tris-HCL 0,1M 7,4 37 1,33 1, 3, 7 e 21d

Chunet al.134 SBF 7,4 36,5 1,33 1, 3, 7 e 21d

Whenget al.135 SBF - 36,5 - -

Sepulvedaet al.130 SBF 7,25 37 - 4;24;72 e 168h

Sepulvedaet al.130 Meio de cultura (osteoblasto) 7,4 - 1Hz 0,5;1;2;4;8;17 e 22 h

Kim et al.131 SBF 7,4 36,5 - -

Gallardoet al.117 SBF 7,3 37 - 1-37d

Pryceet al.124 SBF - 37 - 0,5;1;2;4;8;17 e 22 h

Saravanapavanet al.118 SBF - 37 2,91 10min-24h
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Tabela III.9: Concentração iônica (mM) de diferentes soluções.

Autor Solução Na+ K+ Mg+ Ca+
2 Cl− HCO−3 HPO2−

4 SO2−
4

Barrèreet al.136 SBF 142 - 1,5 2,5 147,8 1,0 4,2 -

Takadamaet al.122 SBF 142 5 1,5 2,5 147,8 4,2 1,0 0,5

Whenget al.135 SBF 142 5 1,5 5,0 295,6 8,4 2,0 1,0

Kim et al.131 SBF 142 5 1,5 2,5 148,8 4,2 1,0 0,5

Kim et al.131 e Whenget al.135 Plasma Sangúineo 142 5 1,5 2,5 103,0 27,0 1,0 0,5

Gallardoet al.117 Plasma Sangúineo 142 5 1,5 2,5 148,8 4,2 1,0 0,5
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Sepulvedaet al.130 realizaram estudosin vitro da dissolução de vidros densos e pós de-

rivados de sol-gel com vários tamanhos de partículas. Para tais estudos foram usadosSBF

e meio de cultura (osteoblastosα-MEM, 1,6mm de penicilina streptomicina e 40mm de

soro bovino fetal) como citado nas Tabelas III.8 e III.9. Foiimerso 0,5 grama de pó em

SBF ou meio de cultura (0,001g.mL−1), movimentado em um agitador orbital a 1,0Hz e

a 37◦C por períodos de 30 minutos, 1, 2, 4, 8, 17 e 22 horas. Segundo Sepulvedaet al.130,

a variação do tamanho de partícula pode ser usada para controlar a taxa de dissolução de

vidros por prover meios de controlar o tempo de quebra da redede sílica e liberar cátions

no meio de dissolução.

Experimento semelhante ao grupo de Sepulveda foi realizadopor Pryceet al.124, que

imergiram 0,5g de vidro na forma de pó em 50mL deSBF, em condições estáticas. Os

pós foram filtrados, secos a 60◦C e analisados porFTIR (Fourier transform infrared) e

ICP-MS, (Induced Coupled Plasma). Segundo Pryceet al.124 a razãomassa/volumede

pós paraSBF parece ser um fator que influencia o desenvolvimento deHA.

Trabalhos publicados por Nagaseet al.137,138e por Anderson139, no início dos anos 90,

relatam a toxicidade de vidros contendo sílica e fosfato de cálcio. Nagaseet al. realiza-

ram estes estudos através de injeção intraperitonial em ratos. No trabalho, ratos machos

com 6–8 semanas de idade foram expostos a uma única dose de sílica em vidros contendo

fosfato de cálcio em 10 animais por grupo, com uma aplicação de 5,0g.kg−1 dissolvido

em 1,0mL de solução salina. Paralelamente foram realizadospor Nagaseet al. estu-

dos de dissolução deSi, Ca e P em água, através de análises porICP em amostras com

área superficial de 2,0cm2 em 300mL de água destilada a 37◦C por 50h. Os resulta-

dos obtidos viaICP, mostraram um aumento na quantidade de íons deSi4+, Ca2+ e P5+

dissolvidos em água, com o aumento da quantidade de sílica nos vidros. A quantidade

de íons dissolvidos não foi afetada pelas diferenças nos tamanhos de grãos (3,9–8,3µm)

ou áreas superficiais (2,3–3,2m2.g−1). Através de estudos de índice de mortalidade nos

ratos, os autores concluíram que vidros contendo fosfato deCae sílica são extremamente

tóxicos e que o índice de mortalidade está relacionado com a quantidade de sílica nos

vidros, enquanto que amostras contendo fosfato de cálcio puro não apresentaram toxici-

dade. Os autores afirmaram que a sílica é 20 vezes mais solúvelno organismo do que em

soluções salinas.

Estes resultados são contestados por Andersson139. Segundo ele, o índice de mortalidade

dos animais nos experimentosin vivo, realizados por Nagaseet al.137,138, está relacio-
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nado com a alta concentração de material introduzido através de injeção intraperitonial.

Ele alega também que estes autores não levaram em consideração que a alta solubilidade

do material implantado, rico em cálcio, provoca o aumento considerável do pH do meio

implantado. Segundo Andersson este fato dever ser considerado como mais um fator para

a reação tóxica.

Vogel et al.113 realizaram estudos de biodegradabilidade de biovidros produzidos via

métodoSG em Chinchila, com partículas de 90 a 710µm de diâmetro. Os animais pos-

suíam 3,2 a 5,2kg de massa e seis animais foram usados por 84 dias. Os animais foram

anestesiados comKentamina(65mg.kg−1) e Xylazina(15mg.kg−1). Os resultados de-

monstraram que as amostras são bioativas e biodegradáveis.Vogel et al.113 citam que,

para um efetivo sucesso com os resultados com implantes, três fatores podem ser consi-

derados importantes: o modelo de implantação, o tamanho de partícula e a razão superfí-

cie/volume do material implantado.

Hamadoucheet al.129 publicaram estudos sobre a biodegradação de vidros sintetizadas

via métodoSG, quando partículas assim sintetizadas foram implantadas em coelhos, que

foram sacrificados 52 semanas após implante. Segundo eles, abiodegradação de partí-

culas produzidas pelo método sol-gel está diretamente relacionada com as propriedades

estruturais destes materiais, como estrutura de poros, alta área superficial e alta taxa de

reatividade.



Capítulo 4

Viabilidade de Obtenção e

Planejamento de Composição de Vidros

ContendoSm: Análise Experimental e

Macrodosimétrica

4.1 Introdução

Este capítulo aborda análises da viabilidade de incorporação de samário em vidros pre-

parados pela técnica sol-gel. A parte experimental teve o objetivo de obter vidros incor-

porados comSmem uma matriz de sílica, utilizando-se o processoSG via hidrólise e

condensação de um alcóxido metálico. Várias técnicas de caracterização foram emprega-

das para analisar as amostras. Um estudo teórico de ativaçãoneutrônica foi utilizado para

estimar qual a composição adequada deSmnas amostras que, quando assim produzidas

e submetidas a um feixe de nêutrons, serão capazes de gerar atividades radioativas seme-

lhantes às atividades de sementes convencionalmente usadas em braquiterapia prostática.

Além deste estudo, um estudo dosimétrico foi realizado paraavaliar a dose absorvida na

próstata após a aplicação das sementes.
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4.2 Materiais e Métodos

4.2.1 Preparação das amostras

As amostras foram preparadas usando uma solução de nitrato de samário,Sm(NO3)3, ob-

tida através da mistura de 1,0g de óxido de samário III, (Sm2O3-Merck), em 100mL de

solução de ácido nítrico 2N, (HNO3-Merck).

A incorporação deSmfoi realizada durante a síntese via métodoSG de amostras con-

tendo sílica pura (SiO2) ou sílica e cálcia (SiO2−CaO) e três amostras com composições

nominais teóricas foram preparadas como descrito na TabelaIV.1.

Todas as amostras foram preparadas misturando-seTEOS(C8H20O4Si-Merck), água deio-

nizada e solução de ácido nítrico 2N (HNO3-Merck) como catalisador. O Nitrato de Cál-

cio [Ca(NO3)2.4H2O-Merck] foi usado no preparo das amostras do sistemaSiO2−CaO.

A hidrólise do alcóxido foi feita usando razão molar (R)H2O/TEOS de 8:1 e razão vo-

lume (V)H2O/HNO3 de 6:1.

Após mistura dos reagentes o sol foi vazado em recipientes depolietileno, que foram

mantidos a temperatura ambiente por 24 horas para gelação e em seguida colocados em

estufa para envelhecimento a 60◦C por 72 horas. As amostras foram então secadas a

130◦C e tratadas termicamente a 700◦C.

4.2.2 Caracterização das amostras

Com o intuito de verificar a presença de samário e a composição química, as amostras

foram submetidas a análise por Dispersão de Energia de Raios-X (EDAX-Marca Thermo

Noran, modelo Quest) e por Análise Instrumental por Ativação Neutrônica (INAA).
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Tabela IV.1: Composição química nominal das amostras.

Amostra Composição Molar Composição Global em peso

considerandoSiO2 eCaO Por óxidos Por elemento

SiO2 50 SiO2 50 23 Si

S50 CaO 50 CaO 47 33 Ca

Sm2O3 3 2 Sm

42 O

SiO2 70 SiO2 69 32 Si

S70 CaO 30 CaO 28 20 Ca

Sm2O3 3 3 Sm

45 O

SiO2 100 SiO2 95 44 Si

S100 CaO - CaO - - Ca

Sm2O3 5 4 Sm

52 O



49

Nesta técnica (INAA), uma determinada massa (m) de amostra foi irradiada por um feixe

de nêutrons térmicos de 6,6.1011n.cm−2.s−1 em um reator∗ por um tempo (t) e decorrido

um tempo (δ) de decaimento, a atividade das amostra foi obtida utilizando um detector

Germanio-Litio Hiper Puro-(GeHP)†, através do espectro pode-se determinar a concen-

tração isotópica deSmnas amostras.

Difração de Raios-X (XRD-Difratômetro Philips, modelo PW1710‡), Adsorção deN2

(utilizando-se a técnicaBET de adsorção de gás nitrogênio) e Picnometria deHe (Equi-

pamento Quantachrome, modelo NOVA1000) foram usadas para determinação das fases

presentes, caracterização da estrutura de poros e densidade das amostras. As análises de

densidade real foram realizadas no equipamento Quantachrome, modelo Stereopycnome-

ter SPY-3).

4.2.3 Estudos dosimétricos

Para determinar a concentração adequada deSmnas sementes, fez-se uma Análise Teórica

por Ativação Neutrônica. A atividade ideal das amostras, quando submetidas a um feixe

de nêutrons, pode ser obtida a partir da seguinte expressão matemática33,140,141:

A(t) = 0,6025.
ω.ma

A
(σepφep+σthφth).(1−e−λ.t).e−λ.δ (4.1)

em queω é a concentração do elemento na amostra (%),m é a massa do material a ser

ativado (g);a é a abundância isotópica (%); A é a massa atômica (g) do elemento;φth

e φep representam os fluxos térmicos e epitérmicos (n.cm−2.s−1), respectivamente;σth e

σep representam as seções de choques para nêutrons térmicos e epitérmicos (barns), res-

pectivamente;λ é a constante de desintegração expressa em s−1; t é o tempo de exposição

(s) do material ao fluxo de nêutrons eδ é o tempo de decaimento após a ativação (s).

Nesta equação (Eq. 4.1), a atividadeA(t), em unidades de MBq.mg−1.φ−1 é determinada

em função da massa (m) da amostra contendo átomos deSme do tempot de exposição do

∗Reator Nuclear, Tipo TRIGA-IPR1, 100kW, do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear
(CDTN).

†Equipamento do Departamento de Eng. Nuclear-UFMG.
‡As avaliações feitas porEDAX, XRD, Adsorção deN2 e Picnometria deHe, foram feitas em equipa-

mentos do Dep. de Eng. Metalúrgica e de Materiais-UFMG.



50

material ao fluxo neutrônico. Através dela, pode-se fazer uma estimativa da quantidade

de samário necessário para que as sementes, após o processo de ativação, possuam uma

atividade próxima daquelas usadas em braquiterapia de câncer de próstata.

Para a avaliação teórica das doses beta (Dβ) e gama (Dγ), na posição central da prós-

tata, considerando uma distribuição homogênea de microgrãos implantados, utilizou-se

as equações 4.2 e 4.3:141

Dβ = 0,593.
A0

mp
∑Eβi .T1

2
.(1−e−λ.te) (4.2)

Dγ = 1,44. f ΓiT1
2

SV

µ
.(1−e−µ.r)(1−e−λ.te) (4.3)

em queDβ e Dγ são em unidades de cGy.g−1.φ−1, A0 é a atividade inicial das semen-

tes (MBq.mg−1.φ−1); mp é a massa da próstata;Eβ é a energia média (MeV);T1
2

é a

meia-vida do elemento radioativo (s);te é o tempo de exposição (s) do órgão às semen-

tes implantadas,f representa o fator de conversão que depende da composição dotecido

(cGy− roetgen),Γi é o fator característico da emissão gama, que tem sido chamado de

constante gama específico (roetgen/fotons/cm2); SV é a fluência dada em curie por centí-

metro cúbico por segundo;µ é o coeficiente de absorção (cm−1) e r é o raio prostático em

centímetros.

O código MCNP-4B§, baseado no método Monte Carlo, foi usado para as simulações

no tecido e assim gerar o fluxo e dose gama como função do raio prostático. Este có-

digo tem sido sucessivamente usado para modelos intersticiais de fontes em braquitera-

pia.48 Nesta simulação, utilizou-se a composição do tecido dos órgão em estudo, bem

como dos tecidos adjacentes. Os dados utilizados estão na Tabela IV.2.142–145Os da-

dos referentes às energias emitidas pelo elemento foram considerados (Tabela III.5). Um

modelo geométrico foi assumido envolvendo um tronco humano, onde uma próstata de

3,6.10−2m de diâmetro está contida (Fig. 4.1). Uma distribuição homogênea de fótons e

raios beta equivalentes às emissões do153Sm foram utilizados.

§Versão do código adquirida pelo Dep. de Eng. Nuclear-UFMG e licenciada pela Agência Internacional
de Energia Atômica.
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Ar

Tronco
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3,6x10 m
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Microvolumes

Figura 4.1: Modelo geométrico usado na simulação dosimétrica, exibindo uma distribuição ran-
dômica de microsementes de153Sme microvolumes onde a dose foi avaliada.

Tabela IV.2: Composição dos tecidos envolvidos na simulação.

Elemento Tecido Musculoso Próstata Ar

H 0,102 0,106 -

C 0,143 0,332 0,000124

N 0,034 0,030 0,755268

O 0,710 0,527 0,231781

Na 0,001 0,001 -

S 0,003 0,002 -

Cl 0,001 0,001 -

K 0,004 - -

P 0,001 - -

Ar - - 0,01287
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4.3 Resultados e Discussão

4.3.1 Caracterização das amostras

Análises semiquantitativas de composição química das amostras foram obtidas pela aná-

lise por EDAX (Tabela IV.3). Os resultados obtidos porEDAX mostram que há uma

diferença de 10%, entre a composição nominal e medida para oselementosSi eCa, en-

quanto que para o elementoSm, esta diferença foi de 100% para a amostraS70. Foi

possível observar nas análises porEDAX que há uma distribuição heterogênea dos ele-

mentos nas amostras com teor mais elevado de cálcio. De acordo com Pereiraet al.95 a

heterogeneidade na distribuição de cálcio pode ser devida ao uso do sal de cálcio como

precursor doCaO no vidroSG. Ajustes no ciclo de secagem do material podem ser feitos

para reduzir o nível de heterogeneidade.95

Na Tabela IV.4, estão os resultados das medidas feitas através deINAA. Através desta

técnica, pôde-se estimar o teor deSmnas amostrasS70 eS100. Veja também a Fig. 4.2

que exibe o espectro obtido porINAA. A análise comprova a presença de samário nas

amostras.

Pode ser observado no espectro (Fig. 4.2) o pico correspondente à energia típica do153Sm,

que é de 103keV(mais intensa). A coordenada que representa aenergia, corresponde ao

intervalo discreto de 95 a 110keV. Os resultados obtidos através deINAA nas amostras

S70 eS100 contribuíram para enfatizar a incorporação do elementoSmnas amostras. As

distintas concentrações deSm, encontradas nas 2 análises aqui utilizadas, se deve, prova-

velmente ao uso de diferentes técnicas empregadas para estudos de composição, aliadas

ao fato da heterogeneidade citada anteriormente.

A Fig. 4.3 ilustra o difratograma das amostrasS50, S70 eS100. No difratograma da

amostraS50, observa-se a presença de picos de baixa intensidade indicando fase cristalina

nestas amostras. Estes picos foram constatados em todas as amostrasS50, e as análises

sugerem que eles representam a faseCa2SiO4. Resultados semelhantes foram também

identificados em amostras com composição similar , no sistema SiO2−CaO−P2O3, ci-

tado por Liet al.120. Łaczaet al.146 estudaram três tipos de vidros-cerâmicos obtidos via

método sol-gel, tratados a 700◦C e sinterizados a 450◦C e 1000–1300◦C. Eles constata-

ram que amostras com maior concentração deCaapresentam fases cristalinas nas análises

realizadas porXRD.
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Tabela IV.3: Composição química por elemento (wt%), nominal e medida porEDAX.

Amostra Nominal (%) Medida (%)

40 Si 35±2 Si

S50 58 Ca 63±2 Ca

2 Sm 2±0,8 Sm

58 Si 52±1,5 Si

S70 36 Ca 45±0,9 Ca

6 Sm 3±1,4 Sm

92 Si 91±1,9 Si

S100 0 Ca 0±0,3 Ca

8 Sm 9±2 Sm

Tabela IV.4: Composição química (wt%) das amostras medida porINAA.

Amostrasa % Nominal % Medida (EDAX) % Medida (INAA)

Sm Sm Sm

S70 6 3±1,4 4
S100 8 9±2 6

aNão foram feitos testes deINAA em amostrasS50.
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Figura 4.2: Resultados obtidos porINAA das amostrasS70 eS100. A coordenada que representa
a energia, corresponde ao intervalo discreto de 95 a 110keV.
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Figura 4.3: Difratogramas obtidos porXRD para amostrasS50,S70 eS100 preparadas via método

sol-gel.
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Os resultados das análises de adsorção de nitrogênio e picnometria de hélio estão apre-

sentados na Tabela IV.5. A Fig. 4.4 ilustra a distribuição detamanho de poros dos vidros

produzidos. A área superficial total das amostras apresentadas na Tabela IV.5 variou, apro-

ximadamente, de 50 a 529m2.g−1 e o volume total de poros varia entre 0,1 e 0,4cm3.g−1.

Trabalhos de Saravanapavanet al.119 e Li et al.120 indicam que a área superficial au-

menta e o tamanho de poros diminui com a quantidade deSi, em amostras no sistema

SiO2−CaO−P2O3. Semelhantemente é observada esta relação nos resultados aqui apre-

sentados. Pode ser observado na Fig. 4.4 que a distribuição de tamanho de poros foi

diferente para a amostraS70. A distribuição de tamanho de poros das amostrasS100 e

S50 (Fig. 4.4), mostra que eles apresentam poros abaixo de 50Å, com tamanho médio de

11 e 25Å, respectivamente. No entanto, as amostrasS70 apresentaram tamanho médio

de poros de 92Å, com duas faixas distintas de tamanho de poros, uma faixa com poros

abaixo de 30Å e outra com poros abaixo de 200Å, aproximadamente.
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Figura 4.4: Distribuição de tamanho de poros obtidos porAdsorção de N2, que mostra a relação
entre o volume e o tamanho de poros das amostrasS50,S70 eS100.

Tabela IV.5: Resultados deAdsorção de N2 ePicnometria de Hedas amostrasS50,S70 eS100.

Amostra S50 S70 S100

Area Superficial Específica (m2.g−1) 50,2±1,5 93,1±9,0 529,5±12,4

Volume de Poros (cm3.g−1) 0,1±0,00 0,4±0,0 0,3±0,0

Tamanho Médio de Poros (Å) 24,7±0,9 91,8±10,4 11,0±0,0

Densidade (g.cm−3) 2,8±0,0 2,7±0,1 2,3±0,1
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4.3.2 Estudos dosimétricos

A Fig. 4.5 apresenta simulação da atividade do153Sm em função da concentração de

Smnatural nas sementes. Os resultados foram obtidos através da Eq. 4.1 utilizando um

tempo de saturaçãot90 e t80, que representam o tempo em que a atividade atinge 90 e

80% de saturação, respectivamente. Este diagrama permite estimar a composição ade-

quada das sementes, em termos da concentração deSm, que poderá gerar uma atividade

adequada para braquiterapia prostática. Com 10% de samário natural pode-se atingir uma

atividade de 31,4.10−11MBq.mg−1.φ−1. Este resultado indica que com fluxo de nêutrons

de 1,0.1011n.cm−2.s−1 e 1,0mg de sementes, pode-se atingir uma atividade de 16,6MBq

acima dos valores usados em braquiterapia, que é da ordem de 14,8MBq.147,148A região

retangular exibe a faixa de atividade do125I utilizada em braquiterapia.147,148

Os valores da atividade das sementes aqui estimadas, podem aumentar se as sementes

forem preparadas com o samário enriquecido com o isótopo152Smem substituição ao

samário natural aqui proposto. Com isto, a abundância isotópica usada na Eq. 4.1, que

foi de 26,7% de152Smem amostras contendo samário natural, passará para 100% deste

isótopo nas amostras contendo samário. Isto representariaum aumento de 3,7 vezes nos

valores estimados para a atividade. Outra alternativa paraa ativação das amostras é o uso

de fluxo de nêutrons através de fontes radioativas em substituição ao reator nuclear. O

uso destas fontes pode reduzir, consideravelmente, os custos finais de desenvolvimento

das sementes, além de tornar o processo de ativação mais acessível a institutos de pes-

quisas e hospitais. A utilização de samário enriquecido com152Smpode compensar a

possível redução de fluxo neutrônico nos casos em que se opte por usar fontes seladas que

possuam um fluxo de nêutrons reduzido, em comparação a reatores nucleares.

A análise teórica da atividade das sementes deve levar em consideração todos os elemen-

tos constituintes do processo de síntese das amostras. Estes dados compõem a Tabela

IV.6. Neste estudo, optou-se por estimar a atividade de amostras com a composição no-

minal das amostrasS70. A primeira coluna exibe os elementos que podem ser ativados

quando as amostras forem submetidas ao feixe neutrônico. Asduas últimas colunas (A

e Aδ) representam as atividades previstas para as amostras contendo 10%Smquando ex-

postas a um feixe neutrônico por 1,0h e quando em decaimento por 24h , respectivamente.
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Tabela IV.6: Resultado do cálculo da atividade inicial e final dos elementos contidos na síntese das amostras.

Elementoa a σth σep Elemento Meia-vida A⋆ A‡
δ

pai (%) barns barns filho MBq.mg−1.φ−1 MBq.mg−1.φ−1

30Si 3,1 107,5x10−3 708,0x10−3 31Si 157,3 min 6,06x10−14 1,0610−16

46Ca 0,004 740,0x10−3 339,1x10−3 47Ca 4,536 dias 1,64x10−18 1,4010−18

48Ca 0,187 1,093 484,3x10−3 49Ca 8,718 min 1,67x10−14 3,17x10−64

144Sm 3,1 1,64 1,902 145Sm 340 dias 3,85x10−18 3,85x10−18

152Sm 26,7 206,2 2764,4 153Sm 46,27 h 4,67x10−12 3,26x10−12

154Sm 22,7 8,393 36,31 155Sm 22,3 min 3,35x10−12 1,22x10−31

18O 0,2 ⋄ ⋄ 19O 26,91 seg - -

2H 0,015 550,0x10−6 286,3x10−6 3H 12,33 a 2,44x10−24 2,43x10−24

12C 98,89 3530,10−3 1823x10−3 13C 5730 a 1,21x10−21 1,21x10−21

40Ca 96,941 407,5x10−3 212,4x10−3 41Ca 103000 a 3,21x10−21 3,21x10−21

44Ca 2,086 888,4x10−3 424,1x10−3 45Ca 162,61 dias 3,04x10−17 3,02x10−17

15N 0,366 25,26x10−6 16,63x10−6 16N 7,13 seg 1,66x10−21 0,00

aBaseados na composiçãoS70 obtidos nas análises por EDS.⋆Com tempo de irradiaçãot = 1h. ‡Com tempo de decaimentoθ = 24h. ⋄Dados não encontrados.
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Os elementos constantes nesta tabela (Tabela IV.6) participam dos compostos químicos

utilizados no processo de síntese das sementes; entretantoas amostras produzidas contêm

frações contaminantes de produtos como18O, 2H, 40Ca, etc, considerados desprezíveis

devido ao fato de obterem características físicas como meia-vida, abundância isotópica e

seções de choques menores do que aquelas apresentadas pelo samário. Para um mesmo

fluxo neutrônico, observa-se na Tabela IV.6 que a atividade do 31Si, por exemplo, é 10−4

vezes menor que a do153Sm. Observa-se que a atividade do153Sm é maior, em compa-

ração às atividades dos demais elementos, propiciando um tratamento com doses equi-

valentes às usadas em braquiterapia com sementes convencionais, no entanto com me-

nor tempo de tratamento e com baixo fluxo de nêutrons no processo de obtenção do ra-

dioisótopo, tendo como opção o uso de samário enriquecido ouaté mesmo o emprego de

fontes seladas em substituição de reatores, como discutidoanteriormente. A estimativa

da atividade apresentada nesta tabela levou em consideração todos os elementos partici-

pantes da síntese das amostras. No entanto, os elementos como H e N serão eliminados

no tratamento térmico (700◦C) a que as amostras são submetidas.

As Figs. 4.6 e 4.7 mostram as doses absorvidas (Dγ e Dβ) em unidades de cGy por fluxo

neutrônico por massa de sementes, estimadas através das Eq.4.3 e 4.2, respectivamente,

aplicadas para uma distribuição homogênea de sementes. As distribuições radiais de do-

ses absorvidas, em unidades de Gy por transição, obtidas através do modelo geométrico,

simulados pelo MCNP-4B, estão exibidos na Figs. 4.8 a 4.10.
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Figura 4.6: Dose-γ do 153Sm obtida através da Eq. 4.3, considerando uma atividade final exibida
na Tabela IV.6.
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Figura 4.7: Dose-β do 153Smobtida através da Eq. 4.2, considerando uma atividade final exibida
na Tabela IV.6. Foi assumido um volume prostático de 25cm3.147
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Figura 4.8: Distribuição radial deDγ das sementes, estimada através de simulação em MCNP-4B.
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Figura 4.9: Distribuição radial deDβ das sementes, estimada através de simulação em MCNP-4B.
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Figura 4.10: Distribuição radial deDX das sementes, estimada através de simulação em MCNP-

4B.
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A simulação leva em consideração todas as emissões (γ,β eX) oriundas das transições do
153Sm, bem como a constituição do tecido (Tabela IV.2) do órgão envolvido na simulação.

Os valores de dose oriundos da simulação em MCNP-4B, demonstram que aDβ absor-

vida é 103 vezes maior que asDγ e DX em magnitude. ADβ diminui acentuadamente,

chegando a zero a 0,3cm após a próstata, enquanto que para as demais emissões, as do-

ses só chegam a zero quando as mesmas atingem as vizinhanças do órgão implantado, a

0,9cm após a próstata.

O fato dasDγ e DX absorvidas pelo tecido chegarem a 0,9cm após a próstata, nãoinvia-

biliza o tratamento com sementes sintetizadas da forma comoé proposta neste trabalho,

pois a extensão da dose absorvida até este limite pode contribuir para evitar uma possível

evasão do tumor para os órgãos vizinhos (metástase).

Os valores estimados para doseγ absorvida (Fig. 4.6), com sementes constituídas de ati-

vidade final apresentada na Tabela IV.6 e com 10%Sm foi de 2,76.10−7cGy.g−1.φ−1. Se

considerarmos um fluxo na ordem de 1,0.1011n.cm−2.s−1 e 1,0g de sementes, a dose

média na próstata será de 276Gy. Este valor é suficiente para otratamento de câncer que

utiliza até 170 sementes de125I com atividade de até 14,06MBq
semente, induzindo dose de até

150Gy.147,148Neste tipo de procedimento, a atividade total chega a até 2390MBq. Na

verdade, a atividade de 1,0g de sementes produzida conformeTabela IV.6, com o fluxo

citado anteriormente, será de 326MBq (9mCi), 23 vezes maior que a atividade de125I.
147,148Enquanto aDγ absorvida chega a 276Gy, aDβ, fazendo as mesmas considerações,

assume valor até 58 vezes maior (Fig. 4.7). Isto se deve às elevadas ionizações ocorridas

devido às interações destas partículas com o tecido.

4.4 Conclusões

As análises de composição realizadas neste capítulo, demonstraram que foi possível in-

corporar o elementoSmnas amostras sintetizadas pelo processo sol-gel. Os resultados de

XRD indicaram que as amostras são amorfas, com presença de fase cristalina nas amos-

tras com maior teor deCa, identificado comoCa2SiO4. Os vidros apresentaram alta área

superficial, variando de 50 a 529m2.g−1, aproximadamente, e tamanho médio de poros

entre 11 a 92Å, aproximadamente, sendo que estes resultadoscorroboraram outros traba-

lhos recém publicados com composição similar.
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Os estudos teóricos de ativação mostraram que, se as sementes forem sintetizadas com

10% deSme forem submetidas a um feixe neutrônico de fontes radioativas ou reator

nuclear com fluxo na ordem de 1011n.cm−2.s−1, elas terão atividades de 326MBq.g−1

(9mCi.g−1), que é 23 vezes superior àquelas empregadas em braquiterapia prostática.

Estudos dosimétricos teóricos e também realizados por simulação através do método

Monte Carlo, mostraram que é possível atingir doses absorvidas de até 276Gy com

sementes sintetizadas pelo método sol-gel com composiçãoS70, enquanto que com as

sementes de125I, são empregados valores próximos de 150Gy. Estes estudos também

mostraram que, com uma distribuição homogênea de sementes contendo153Sm, a dose

beta absorvida, que é 103 vezes maior que as doses gama e X, fica limitada às regiões

próximas do volume prostático, enquanto que as doses gama e Xchegam a ultrapassar em

0,9cm do volume prostático, o que contribui para a tentativade controlar a expansão do

tumor para os órgão vizinhos à próstata.

Com os resultados aqui apresentados, que confirmam a possibilidade de incorporação de

Sm, e que sugerem a composição adequada deSmnas amostras, torna-se necessário aná-

lises de composição e de estrutura de amostras preparadas com composição escolhida a

partir deste estudo.

No Cap. 5, é apresentado um estudo de composição e estrutura deamostras preparadas

com teor de 10%Sm, que foi avaliado como sendo adequado para gerar um bom trata-

mento braquiterápico. É também realizado um estudo de dissolução in vitro, bem como

um estudo piloto de toxicidadein vivo.



Capítulo 5

Síntese, Caracterização Estrutural e

Análisesin vitro e in vivo de Sementes

de Sm para Braquiterapia

5.1 Introdução

Esta seção aborda a síntese de vidros via método sol-gel, incorporados com 10% deSm,

que previamente foi descrito como sendo a concentração ideal deste elemento nas amos-

tras, tornando-as capazes de gerar atividades e, por conseguinte, doses satisfatórias para o

tratamento de câncer de próstata. É apresentado um estudo decomposição e de estrutura

de amostras preparadas com tal concentração de samário, além de um estudo de disso-

luçãoin vitro. Paralelamente é realizado um estudo de toxicidadein vivo. Os estudos de

dissoluçãoin vitro, podem estimar as reações que poderão ocorrer quando as sementes

forem implantadasin vivo.

5.2 Materiais e Métodos

5.2.1 Preparação das amostras

Os vidros foram preparados via técnica sol-gel utilizandoC8H20O4Si (TEOS-Merck),

água deionizada, nitrato de samário [Sm(NO3)2 Merck], ácido nítrico 2N (HNO3 Merck)

e nitrato de cálcio [Ca(NO3)2.4H2O Merck]. O samário foi introduzido durante a síntese.

Três tipos de amostras foram preparadas para este estudo, com composições nominais
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presentes na Tabela V.1. Neste estudo, as amostras foram preparadas com concentrações

de Sm capazes de gerar atividades suficientes para um efetivotratamento braquiterápico,

ou seja, 10% de Sm, conforme estudos exibidos no Cap. 4.

A hidrólise do alcóxido foi conduzida usando razão molar (R)H2O/TEOS de 8:1 e razão

volume (V) H2O/ HNO3 de 6:1. As etapas do procedimento de preparo das amostras

estão demonstrados na Fig. 5.1. Parte das amostras foi moídaaté a forma de pós.

5.2.2 Caracterização das amostras

As amostras foram sujeitas a análises deXRD (Difratômetro Philips, modelo PW1710),

Picnometria deHe (Equipamento Quantachrome, modelo Stereopycnometer SPY-3), Ad-

sorção deN2 (Equipamento Quantachrome, modelo NOVA1000),EDAX (Marca Thermo

Noran, modelo Quest), Espectroscopia por Absorção Atômica(AAS- Equipamento AAna-

lyst 300, Perkin-Elmer∗), ICP - AES(Equipamento Spectroflame ICP, modelo FMV 05

scanner)† e Espectroscopia de Massa de Alta Resolução por Plasma Induzido (HR-ICP-

MS-modelo Finnigan Element‡), para determinação de fases presentes, de composição e

incorporação de samário.

5.2.3 Estudos in vitro

Foi feito um estudo de dissolução com pós com tamanho de partículas abaixo de 90µm,

com amostras preparadas conforme Tabela V.1. As amostras, na forma de pó, foram colo-

cadas em um recipiente contendoSBF, com pH a 7,5, conforme procedimentos descritos

por Sepulvedaet al.130, Saravanapavanet al.149 e Price & Hench124. A Tabela V.2 apre-

senta a composição deSBF, com composição iônica semelhante ao plasma humano131,

preparada para este estudo, enquanto que a Tabela V.3 mostraos reagentes utilizados no

preparo do meio fisiológico.

No estudo de dissolução, 0,5g de pó de cada amostra foi imersoem 50mL deSBF, em

seguida colocado em agitador orbital, a uma freqüência de 1,0Hz a 37◦C, por períodos

∗Equipamento do Dep. de Eng. Metalúrgica e de Materiais-UFMG.
†Equipamento do CDTN.
‡Equipamento do Service Central d´Analyses de Lyon - França em parceria com o Dep. de Eng.

Nuclear-UFMG.
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Tabela V.1: Composição química nominal das amostras com 10% de Sm.

Amostra Composição Molar Composição Global em peso

considerandoSiO2 eCaO Por óxidos Por elemento

SiO2 50 SiO2 46 21 Si

S50 CaO 50 CaO 43 30 Ca

Sm2O3 11 10 Sm

39 O

SiO2 70 SiO2 63 29 Si

S70 CaO 30 CaO 26 18 Ca

Sm2O3 11 10 Sm

43 O

SiO2 100 SiO2 89 42 Si

S100 CaO - CaO - - Ca

- Sm2O3 11 10 Sm

48 O

Gel
Temp. Ambiente

24h

Envelhecimento

Gel úmido
Secagem

Gel seco
130 C

0

Tratamento térmico

700 C
0

Vidros

4h 73h*

Gelação

Sol

Mistura
H O +HNO

TEOS +
Ca(NO ) .4H O

Sm(NO )

2 3

3 2 2

3 2 60 C
0

72h*

Figura 5.1: Procedimento de preparo das amostras com 10% deSm. (*) A temperatura represen-
tada na figura, representa a temperatura máxima utilizada no tempo de preparodas amostras.

Tabela V.2: Concentração iõnica doSBF preparado para os estudos de dissolução.131

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl− HCO− HPO2−
4 SO2−

4

SBF 142.0 5.0 2.5 1.5 148.8 4.2 1.0 0.5

Human plasma 142.0 5.0 2.5 1.5 103.0 27.0 1.0 0.5
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de 2, 24, 89 e 120h. Em seguida o meio foi filtrado e as amostras analisadas porAAS e

HR-ICP-MS.

5.2.4 Testes in vivo

-Animal e cirurgia

Um estudo piloto de degradabilidade foi realizado em um coelho macho adulto, 3,6kg,

raça New Zealand, com uma única semente S50 (Tabela V.1) implantada, com tamanho de

partícula e massa de, aproximadamente, 4,0mm e 0,11g, respectivamente (Fig. 5.8). Para

o procedimento cirúrgico o animal foi anestesiado com Ketamine (Ketalarr) (35mg.kg−1)

e Cloridrato de xylazina 2% (Rompum-Bayer) (5mg.kg−1), conforme procedimento des-

crito por Vogelet al.113. O material foi implantado no músculo adutor longo.

-Avaliação

O animal foi periodicamente submetido a análises por imagens de Raios-X (Equipa-

mento§ marca Compacto 500), a 1,10m de altura do feixe, a 56kV de tensão e 8mAs

de carga, respectivamente, para acompanhar o desenvolvimento do material implantado.

Depois do período de 150 dias, o animal foi submetido à eutanásia¶ e durante a necrópsia,

partes da região do implante (músculo adutor longo) e do material implantado foram co-

letados e preparados para análises histológicas e de caracterização. A área de implantação

foi fixada, desidratada e mergulhada em parafina. Seções de 5-10µm de espessura foram

obtidas e coradas com Hematoxilina-Eosina e Gomoy´s Trichrone. As lâminas prepara-

das foram avaliadas em um microscópio padrão tetraocular‖.

Parte da amostra implantada no músculo do animal foi analisada porEDS e XRD, para

analisar a composição e as fases do material pós-implante.

§Equipamento do Núcleo de Eng. Hospitalar do Cefet-MG.
¶O procedimento de implantação e eutanásia foi submetido ao Comitê de Ética em Experimentação

Animal da UFMG (CETEA) e aprovado conforme documento anexo no Apêndice B.
‖Equipamento do Dep. de Patologia Geral do ICB-UFMG.
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5.3 Resultados e Discussão

5.3.1 Caracterização das amostras

A Tabela V.4 apresenta os resultados da composição química dos vidros obtidos porICP-

AS, EDS, AAS e HR-ICP-MS. Optou-se pela apresentação da composição por elemento‡

para facilitar comparação com os resultados de análises obtidos experimentalmente. As

três análises indicaram valores similares para a composição das amostras, dentro do erro

experimental esperado.

Os resultados deXRD das amostras com composição indicada na Tabela V.4 não apre-

sentaram fase cristalina (Fig. 5.2). Os resultados apresentados no Cap. 4, página 54,

mostraram a presença de fase cristalina na amostra com teor mais elevado deCa (S50).

Os dados sugerem que o aumento na concentração de átomos de samário nas amostras le-

vou à eliminação da fase cristalina. Em estudos desenvolvidos por Łaczkaet al.146 vidros

com composição similar, sem a presença de Sm, e tratados a 700◦C também mostraram

ser completamente amorfos. Vidros produzidos via métodoSG, que apresentaram fases

cristalinas, têm demonstrado menor fator de solubilidade em meios fisiológicos como o

SBF.146 Segundo Łaczkaet al., Chun134 e colaboradores, isto é uma evidência de que a

presença de fases cristalinas impedem a liberação deCa para o meio fisiológico, ou seja,

é mais difícil a dissolução destes do que dos materiais amorfos.

Os resultados das análises de adsorção de nitrogênio e picnometria de hélio estão apresen-

tados na Tabela V.5, que mostra as características estruturais das amostras. Estes dados

foram ilustrados em um diagrama (Fig. 5.3) que mostra a relação entre as concentrações

de óxidos deCa eSi com o volume de poros, tamanho de poros e área superficial.

A área superficial total das amostras apresentadas na TabelaV.5 e na Fig. 5.3 variou, apro-

ximadamente, de 77 a 352m2.g−1 e o volume total de poros varia entre 0,20 a 0,48cm3.g−1.

Trabalhos recém publicados por Saravanapavan & Hench150,151e por Łaczkaet al.146, in-

dicam que a área superficial aumenta e o tamanho de poros diminui com concentração de

Si em amostras no sistemaSiO2−CaO (vidros preparados com composição apresentada

na seguinte fórmula:xCaO− [1−x]SiO2, onde 0≤ x≤ 0,5). Resultados similares foram

observados neste trabalho, indicando que a presença de samário não alterou o comporta-

mento do sistema em relação ao efeito de composição na estrutura de poros. É possível

observar na Fig. 5.3 a tendência do aumento da área superficial (N) com o aumento
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Tabela V.3: Reagentes usados para preparar oSBF.

Orden Reagentes Origem Quantidade

1 NaCl Cloreto de sódio Quimex 7,996g

2 NaHCO3 Bicarbonato de Sódio Quimex 0,350g

3 KCl Cloreto de Potássio Vetec 0,224g

4 K2HPO4.3H2O Potássio Fosfato Trihidratado Merck 0,228g

5 MgCl12.6H2O Cloreto de Magnésio Vetec 0,305g

7 1N−HCI Ácido Clorídrico Merck 40,0ml

8 CaCl12 Cloreto de Cálcio Vetec 0,278g

9 Na2SO4 Sulfato de Sódio Anidro Quimex 0,071g

10 NH2C(CH2OH)3 Tris Hidroximetil Amino Metano Vetec 6,057g

Tabela V.4: Composição química medida das amostras.

Amostra Nominal por elemento (%) Medida (%)

Elementos Completa† Incompleta‡ ICP-AES⋆ EDAX AAS HR-ICP-MS Elementos

Si 21 34 - 30±1,2 33 32 Si

S50 Ca 30 49 - 56±3,4 50 51 Ca

Sm 10 17 10±0,1 14±2,1 17 17 Sm

O 39 - - - - - O

Si 29 50 - 50±0,1 50 50 Si

S70 Ca 18 31 - 33±1,8 33 30 Ca

Sm 10 17 11±0,1 17±0,7 17 20 Sm

O 43 - - - - - O

Si 42 80 - 78±1,1 80 80 Si

S100 Ca 0 0 - - - - Ca

Sm 10 20 10±0,1 22±1,3 17 17 Sm

O 48 - - - - - O

† Composição na qual estão inclusos os elementos Si,Ca,O e Sm.
‡ Composição na qual o elemento oxigênio não está incluso nas composições.
⋆ Não foram feitas análises de composição de Si e Ca nas amostras por esta técnica.
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Figura 5.2: Difratograma das amostras S50, S70 e S100 preparadas com 10% de Sm.

Tabela V.5: Resultados de análise de Adsorção de N2 e picnometria de He de amostras com 10%
de Sm.

S50 S70 S100

Densidade (g.cm−3) 3,0±0,1 2,8±0,2 2,5±0,1

Área Superficial Específica (m2.g−1) 77,6±1,6 91,5±1,1 352,0±9,7

Tamanho Médio de Porus (Å) 123,2±3,3 56,7±2,1 11,1±0,9

Volume Total de Porus (cm3.g−1) 0,5±0,1 0,3±0,0 0,2±0,0
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Figura 5.3: Área superficial, volume de poros e tamanho de poros como função das concentrações
deSiO2 eCaOnas amostras com 10% de Sm.
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da concentração deSi, enquanto que a variação do volume de poros (•) ocorre inversa-

mente, ou seja, diminui com o aumento da concentração deSi. Do mesmo modo, a Fig.

5.3 mostra que o tamanho de poros (�) diminui com o aumento da concentração deSi.

Esta tendência é também encontrada e publicada em trabalhosde Sepulvedaet al.152 e

Saravanapavanet al.118. Estas relações também podem ser analisadas em função da con-

centração deCa.

A Fig. 5.4 ilustra a distribuição de tamanho de poros dos vidros sintetizados. Pode ser

observado que a distribuição de tamanho de poros foi diferente para todas as amostras. A

distribuição de tamanho de poros da amostraS100 apresenta poros abaixo de 50Å, com

tamanho médio de 11Å. Para a amostraS70, a distribuição de tamanho de poros apre-

senta poros abaixo de 100Å, com tamanho médio de 57Å, aproximadamente, enquanto

que a distribuição de tamanho de poros da amostraS50 apresenta poros abaixo de 400Å,

com tamanho médio de 123Å, ocorrendo um aumento na faixa de tamanho de poros e

do tamanho médio de poros em relação à distribuição apresentada na Fig. 4.4, página

54. Resultados similares foram também encontrados por Saravanapavanet al.149,150e em

trabalhos de Sepulveda152 e colaboradores.

5.3.2 Estudos in vitro

A Fig. 5.5 ilustra os resultados de estudo de dissolução das amostras do vidro contendo

Smcom o tempo de imersão emSBF, obtidos através de análises porHR-ICP-MSeAAS.

A Fig. 5.5 mostra um aumento da concentração dos três elementos Si,Ca e Smcom o

tempo. As concentrações na solução aumentam rapidamente nas primeiras horas, man-

tendo um nível relativamente constante após 24 horas em solução. Este comportamento

em estudos de dissolução é similar ao que é observado em outros estudos de vidros bioati-

vos produzidos por método sol-gel.130,132,149

Saravanapavan e colaboradores têm recentemente publicadouma série de trabalhos rela-

tando a bioatividade de vidros com composiçãoCaO−SiO2, produzidos via métodoSG.
118,119,149–151Foi comparado a cinética de dissolução de biovidros emSBF, através de dis-

solução de amostras com composição como S70C30 (70 mol %SiO2-30mol %CaO) e os

resultados mostraram que a concentração iônica deSi aumenta rapidamente na primeira

meia hora de 0,8mg.L−1 (concentração inicial doSBF) para 55mg.L−1 e a concentração

iônica do cálcio aumenta 4 vezes nos primeiros 30 minutos.149
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Figura 5.4: Distribuição de tamanho de poros obtidas por adsorção de N2, para amostrasS50,S70

eS100 produzidas com 10% Sm.
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Semelhantemente ao que é observado em estudos relatados porSaravanapavanet al.149,

os resultados aqui apresentados para amostra de composiçãosimilar (S70, 70 mol %SiO2

em Fig. 5.5) mostram que a concentração deSiaumenta de 6,0mg.L−1 (concentração in-

icial do SBF) para 36mg.L−1 enquanto que a concentração deCa aumenta de 30mg.L−1

(concentração inicial doSBF) para 650mg.L−1 nas primeiras duas horas. Os resultados de

AAS também mostram que a concentração deSiaumenta de 5,0mg.L−1 (concentração in-

icial doSBF) para 59mg.L−1 enquanto que a concentração deCaaumenta de 112mg.L−1

(concentração inicial doSBF) para 500mg.L−1 no mesmo tempo (2h). A alta taxa de dis-

solução dos vidros viaSG pode ser explicada pela suas características estruturais como

volume de poros, tamanho de poros e distribuição de tamanho de poros, associadas à área

superficial.150,153–157Estes materiais apresentam alta área superficial o que conduz a al-

tas taxas de dissolução.149,158Os resultados aqui apresentados mostram que existe uma

relação entre concentração deCaOeSiO2 nos vidros e liberação deCa2+
na solução.

A Fig. 5.5 também mostra que a concentração deSmaumenta de 0,04mg.L−1 para

0,11mg.L−1 em 24 horas, na amostraS50, enquanto que para oSieCa, as concentrações

aumentam, respectivamente, de 47 para 48mg.L−1 e 360 para 513mg.L−1. Estes resulta-

dos mostram que a liberação deSmcom o tempo de dissolução é menor em comparação

aos elementosSi e Ca. Estes resultados são interessantes do ponto de vista radiodo-

simétrico para análises de biodegradaçãoin vivo. Como os estudos de dissoluçãoin vitro,

podem estimar ou representar as reações que ocorremin vivo, estes resultados permitem

dizer que, quando sementes radioativas preparadas com as composições aqui estudadas

forem implantadasin vivo, a curto prazo, pouquíssima quantidade deSmradioativo será

liberada no corpo, evitando que material radioativo migre para regiões não desejadas. No

entanto, do ponto de vista toxicológico, o samário não apresenta citotoxicidadein vivo.
68,159,160

A Fig. 5.6 mostra a variação do pH com o tempo de imersão emSBF. O pH aumenta rapi-

damente com o tempo de imersão nas primeiras 2 horas, passando a aumentar a uma taxa

mais lenta após este ponto. Por outro lado, as amostras contendo sílica pura (S100) apre-

sentaram basicamente uma inalteração no valor do pH. Estes resultados estão em acordo

com outros recentemente publicados por Saravanapavan & Hench150, que estudaram 5

composições de vidros produzidos via técnica sol-gel (S100,S90,S80,S70 eS60). A ele-

vação do pH, segundo Joneset al.161, é conseqüência da alta concentração iônica de cálcio

em solução.
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Os resultados aqui apresentados, tais como o de estudos de dissolução que mostram a

liberação deSieCano meio fisiológico e as variações do pH com o tempo de dissolução,

podem ser explicados pela teoria divulgada por Hench e colaboradores.162–164Eles pro-

puseram um processo para a formação de camada de apatita,in vivo e in vitro, envolvendo

seis estágios, como se segue :

• 10-Estágio

Troca rápida de íons modificadores de rede como oNa+ ouCa2+ ouK+ com oH+

ou H3O+ da solução formando grupos silanol (Si−OH) por exemplo, através da

reação:

[SiO]2Ca2+ +2H+ +OH− −→ 2Si−OH +Ca2+ +OH− (5.1)

• 20-Estágio

Perda de sílica solúvel na forma deSi(OH)4 para a solução como resultado da

quebra de ligação deSi−O−Si por causa de ataque de íonsOH− e formação de

Si−OH (silanols) na interface solução-vidro:

Si−O−Si+H2O−→ Si−OH +OH−Si (5.2)

• 30-Estágio

Repolimerização e condensação de uma camada rica emSiO2 na superfície:

2(Si−OH)+2(OH−Si)−→ Si−O−Si−O−Si−O− (5.3)

Esta reação acontece por causa da alta concentração deSi(OH)4 na superfície,

como resultado do estágio 2. O estado monomérico, apesar de estável em bai-

xas concentrações, se polimeriza rapidamente, formando ácido polisilícico, que se

autocondensa formando uma camada rica em sílica (SiO2).

• 40-Estágio
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Migração de gruposCa2+ e PO3−
4 para a superfície formando um filme rico em

cima da camada deSiO2, seguida por crescimento do filme amorfo de fosfato de

cálcio, através de incorporação de cálcio solúvel e fosfatoda solução.

• 50-Estágio

Cristalização do filme amorfo de fosfato de cálcio por incorporação de ânionsOH−,

CO−2
3 ouF− da solução para formar uma mistura hidroxiapatita carbonatada (HCA)

e hidroxifluorapatita carbonatada (HCFA), composta de pequenos cristais. O filme

de fosfato de cálcio cristalizado é normalmente associado com a bioreatividade.

Acredita-se que a formação de uma camada deHA biologicamente ativa é um pré-

requisito para que vidros e vidros-cerâmicos se liguem ao tecido no qual eles foram

implantados (tecido receptor do implante).

• 60-Estágio

Aglomeração e ligação química de partes do tecido biológicocom a camada de

HCA em crescimento, que conduz a incorporação de fibras colágenoproduzidas

por osteoblastos ou fibroblastos.

O íon de cálcio dissolvido na superfície dos vidros e vidros-cerâmicos e o aumento da

atividade iônica produz apatita. A quebra da rede de sílica na superfície forma uma ca-

mada de sílica hidratada, a qual provê locais favoráveis para nucleação de apatita. A

camada de apatita cresce então espontaneamente, consumindo cálcio e íons fosfato do

fluido corpóreo.165,166Este mecanismo proposto por Hench e colaboradores, foi ilustrado

por Kokuboet al.165,166, conforme Fig. 5.7.

O aumento observado do pH da solução aqui observado durante adissolução (Fig. 5.6),

é devido à liberação de cátions dos vidros dissolvidos emSBF devido ao mecanismo de

troca iônica com prótons (H+ ou H3O+) da solução.167 O cátion, como oCa2+ (contido

nos vidros em estudo na forma deCaO), está presente como modificador de rede. O

pH então, geralmente, aumenta com a concentração destes modificador nas amostras por

causa das maiores quantidades de cátions disponíveis para troca iônica.161

Estes resultados de dissolução permitem prever sobre a possível degradação do material

quando implantado, tendo em vista dados da literatura sobreestudosin vitro e in vivo.



79

Na
+

K
+ Mg

2+
SO4

2-

Ca
2+

Ca
2+

Ca
2+

PO4
3- PO4

3-
PO4

3-
Cl

- HCO3
-

H

O OO

Si

O
Ca

Ca

H

O OO

Si

O
Ca

Ca

H

O OO

Si

O

Ca

Implante

Interface

Ca

Fluido Corpóreo

Figura 5.7: Representação esquemática do mecanismo de formação de apatita na superfície.165,166



80

5.3.3 Testes in vivo

A Fig. 5.8 apresenta uma imagem radiográfica do grão implantado. O material implan-

tado na região mediana do músculo adutor longus, na perna direita, não causou reação

inflamatória como se observa nas Figs. 5.8 e 5.9, obtidas por Raios-X e estudo histoló-

gico, respectivamente. Não há nenhuma opacidade na região vicinal ao implante, visível

na imagem radiográfica (Fig. 5.8). Também a interface entre oimplante e o tecido mus-

cular é basicamente tecido conjuntivo, sem ou com presença de pouquíssimas e pequenas

células (Fig. 5.9 a e b). A ausência de células inflamatórias na maioria dos casos de

microscopia estudados, sugerem que o implante não é irritante para tecido animal. Infla-

mação, como facilmente detectado por um inflamatório infiltrado, é uma resposta univer-

sal de alguma agressão aos tecidos.168 Os resultados deste estudo piloto sugerem que o

biovidro, sintetizado comSmnão gera inflamação persistente.

A Tabela V.6 e a Fig. 5.10 mostram, respectivamente, a análise de composição e um

difratograma de parte do grão retirado do animal após eutanásia. O difratograma mostra

também a análise do grão feita anteriormente ao implante. A análise porEDS mostra

uma alteração na composição da amostra após implante, apresentando uma redução na

concentração deCa no grão implantado. Esta redução é apresentada na Tabela V.6, pode

ser em decorrência do processo de lixiviação169, devido à interação do fluido corpóreo

com o material implantado. Este processo de lixiviação que ocorre, tantoin vivo comoin

vitro, justifica o empobrecimento deCa2+ no material implantado.169

Na análise realizada porXRD, foi identificada uma fase cristalina correspondente ao car-

bonato de cálcio (CaCO3) ou calcita. Esta fase foi também identificada por Joneset al.
161, que realizaram estudos de dissolução emSBF, através de imersão de vidros densos

com composição similar à deste estudo (45S5-46%SiO2, 24%Na2O, 27%CaOe 2%P2O5,

em mol). No estudo realizado por eles, não foi encontrada formação de hidroxiapatita e,

do mesmo modo que os resultados aqui apresentados, não foi encontrado presença de fos-

fatos. Estes resultados contrapõem aqueles até então divulgados, que citam a presença de

fosfatos e formação de camada de hidroxiapatita.118,119,130,149–151,153,155A presença de

fase cristalina, identificada como carbonato de cálcio, foitambém encontrada em amos-

tras preparadas por Saravanapavan & Hench150 citada acima.

Deve-se no entanto, ressaltar que o estudo piloto aqui apresentado foi feito usando-se

uma amostra com teor de cálcio mais elevado do que as amostrasde vidros utilizadas nos

estudos citados.
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Figura 5.8: Imagem obtida por Raios-X, exibindo a imagem do grão implantado (seta) na região
do músculo adutor longo. Em a), posição latero-medial e em b), posição ventro-dorsal.
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Figura 5.9: (a) Seção de fragmento de tecido que contém partes musculares “M”, tecido con-
juntivo “C” e implante “ i”. Depois que 150 dias de implantação, fina camada de tecido con-
juntivo ao redor do implante, não apresentando infiltrado inflamatório (Hematoxiline-Eosine,
Barr=100µm). (b) Uma elevada ampliação da interface entre o implante e o tecido, mostrando
pouquíssimos macrófagos, (←−), fibroblastos “©” e fibras conjuntivas “∗”, na vizinhança do
implante (Hematoxiline-Eosine, Barr=10µm).
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Tabela V.6: Composição química (wt%) medida da amostraS50 antes e após implante.

Si Ca Sm

Antes 30±1,2 56±3,4 14±2,3

Após 52±1,1 16±0,9 32±1,7
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Figura 5.10: Difratograma da amostra após implante realizado no estudo piloto.
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5.4 Conclusões

Amostras homogêneas de vidro com teor de samário incorporado de 10% foram obtidas

com sucesso. A composição química medida para as amostras obtidas foi similar às com-

posições nominais. As análises mostraram que as amostras não apresentaram fase crista-

lina, sugerindo que isto se deve ao aumento da concentração de samário nas amostras. Os

dados citados na literatura indicam que o fato das amostras serem amorfas contribui para

a taxa de degradaçãoin vivo e in vitro. Os resultados de caracterização estrutural mos-

traram que as amostras possuem elevada área superficial, variando de 77 a 353m2.g−1,

aumentando com a concentração deSiO2, enquanto que as variáveis como volume de po-

ros e o tamanho de poros diminuem com a concentração deCaO.

Os estudos de dissoluçãoin vitro, apresentaram um aparente aumento da concentração

deSi,Ca e Smnas primeiras horas, mantendo um nível relativamente constante após 24

horas em solução. Neste estudo, foi possível verificar que a taxa de liberação deSi e

Ca foi maior que a taxa de liberação deSm. A concentração deSi e Ca foi 436 e 4660

vezes, respectivamente, maior que a concentração deSmno SBF. Estes dados permitem

estimar que, quando sementes radioativas preparadas com ascomposições aqui estudas

forem implantadasin vivo, a curto prazo, pouquíssima quantidade deSmradioativo será

liberada no corpo, evitando que material radioativo migre para regiões não desejadas. O

estudoin vivo, realizado através de um estudo piloto, foi capaz de demonstrar que, como

citado na literatura, os vidros aqui produzidos via processamento sol-gel não apresentam

nível de toxicidade.

Faz-se necessário um estudo dosimétrico que demonstre comoserá a distribuição de dose

de sementes implantadas na próstata, quando estas estiverem milimetricamente espaça-

das. No Cap. 6 é exposto um estudo dosimétrico de sementes contendo153Sm, espaçadas

milimetricamente. Também é apresentado um estudo comparativo da distribuição mi-

crodosimétrica de dose devido às emissões oriundas153Sm e do 125I. Além disso, são

expostos imagens de sementes sintetizadas via processo sol-gel, com dimensões seme-

lhantes à do125I atualmente comercializado.



Capítulo 6

Moldagem Geométrica e Análise

Dosimétrica

6.1 Introdução

O tratamento de câncer de próstata é baseado, na maioria dos casos, em prostatectomia

radical ou em radioterapia externa.19,170 Nesta técnica, o tecido normal não é preser-

vado.27,60,75Pacientes com doença mais avançada são os candidatos para braquiterapia

combinada com radioterapia externa (EBRT-External-Beam Radiation Therapy)3,4,171. A

popularidade atual da braquiterapia é, em grande parte, devido ao baixo risco de com-

plicações quando comparada com a prostatectomia radical.172–174Sementes de125I são

usadas por causa de sua baixa energia, o que permite uma diminuição rápida da dose com

distância.172

Simulações computacionais baseadas no método Monte Carlo como os códigos MCNP-

4B, PENELOPE e EGSnrc têm sido usadas como ferramenta de cálculos dosimétricos em

implantes braquiterápicos.36,175–178Como recomendado pela Associação Americana de

Físicos em Medicina (American Association of Physicists in Medicine-AAPM), as pro-

priedades dosimétricas das novas fontes devem ser determinadas por duas investigações

independentes que usam simulações experimentais e Monte Carlo, antes das aplicações

clínicas.179

É importante notar que as características dosimétricas do radioisótopo153Sm devem ser

determinadas com precisão antes da aplicação clínica das sementes com ele produzidas.
179 Este capítulo descreve os dados de simulação microdosimétrica, obtida através de
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método Monte Carlo, simulando microgrãos de sementes produzidas por método sol-gel

com átomos de153Smincorporados, assim como a simulação com a mesma configuração

de125I. Os resultados serão comparados com códigos baseados no método Monte Carlo,

como o MCNP-4B, PENELOPE, e EGSnrc. Este estudo pode responderquestões sobre

a contribuição da dose absorvida devido aos raios gama, betae X emitidos pelo153Sm.

Neste capítulo, também é apresentado a síntese de sementes geometricamente semelhan-

tes às sementes de125I.

6.2 Materiais e Métodos

6.2.1 Processo de moldagem e ativação neutrônica

Foram preparadas amostras cilíndricas com geometria semelhante à semente de125I, mo-

delo IMC6711, mostrada nas Figs. 3.10 e 3.11. Para tanto, as sementes foram preparadas

com as mesmas composições químicas apresentadas na Tabela V.4. Após a mistura de

todos os reagentes, o líquido foi vazado em um molde de Teflonr que induz à geometria

desejada após a etapa de secagem, seguindo-se a metodologiadescrita anteriormente (Fig.

5.1).

Após o preparo, as sementes foram medidas e fotografadas. Como intuito de analisar

a radiopacidade das sementes, parte das sementes sintetizadas e sementes de125I, foram

colocadas em um fantoma e em seguida o sistema fantoma-sementes foi submetido a

um feixe de raios-X diagnóstico. Outra parte das sementes foi embalada para Ativação

Neutrônica (INAA) utilizando um reator nuclear∗. Neste processo, uma massam (Tabela

VI.1) de sementes é submetida a um fluxo de nêutrons térmicos eepitérmicos de aproxi-

madamenteφth = 6,6.1011n.cm−2.s−1 eφep= 2,5.1010n.cm−2.s−1, nessa ordem, em um

tempot de irradiação. Em seguida, após a retirada das sementes da interação neutrônica,

as mesmas são estocadas por um tempoδ de decaimento, e logo após são feitas as con-

tagens utilizando um detector GeHP que fornecerá espectrosque possibilitam a determi-

nação da atividade das sementes. Foi feita a ativação neutrônica em sementes preparadas

sem o elementoSmem sua composição química, com o intuito de constatar a atividade

oriunda dos demais elementos participantes da síntese das sementes. Esta informação é

importante para verificar qual o nível de atividade destes elementos na atividade final das

sementes. Os dados da atividade medida no processo deINAA foram então comparados

∗Reator Nuclear, Tipo TRIGA-IPR1, 100kW, do CDTN.



86

com a atividade calculada (Ac) através da Eq. 4.1 apresentada no Cap. 4.

6.2.2 Análise dosimétrica

Os códigos MCNP-4B , PENELOPE† e EGSnrc†, baseados no Método Monte Carlo

(MonteCarlo N-Particle) foram usados para calcular a distribuição radial da taxa dedose

absorvida no tecido, considerando um microgrão esférico composto de153Sm. Um mo-

delo geométrico foi adaptado, representado por um tronco humano conforme Fig. 4.1,

exibida na seção 4.2.3. As doses absorvidas foram calculadas considerando dois grãos

separados 6,0.10−3m de distância um do outro. As composições dos tecidos para a simu-

lação estão apresentadas na Tabela IV.2. Nas simulações foram utilizadas as emissões do
153Sme 125I.

6.3 Resultados e Discussão

6.3.1 Processo de moldagem e ativação neutrônica

A Fig. 6.1 exibe as imagens das sementes de125I em (a) e de samário natural em (b).

Observa-se que a semente de samário natural, preparada via métodoSG, possui dimensões

próximas daquelas atualmente comercializadas (125I ). A obtenção de sementes com tal

geometria apresentada na figura, se deve à facilidade de manipulação, obtenção e molda-

gem de vidros preparados pelo processamento sol-gel.

Na Fig. 6.2, estão mostradas as imagens radiográficas das sementes de125I, em (a) e de

samário natural em (b). Observa-se que as sementes de125I possuem uma melhor visua-

lização (maior radiopacidade) do que as sementes aqui sintetizadas. No entanto, apesar

da diferente radiopacidade encontrada, percebe-se que será possível visualizar, através de

imagens radiográficas, as sementes após implante.

A Tabela VI.1 mostra os resultados da ativação neutrônica. Atabela mostra que com 30

minutos de ativação atingiu-se uma atividade específica de 136,9MBq.g−1 para as amos-

trasS50 e 155,4MBq.g−1 para as amostrasS70. A atividade específica calculada através

†Versão do código adquirida pelo Centro de Instrumentação, Dep. Física da Universidade de Coimbra,
Coimbra, Portugal e licenciada pela Agência Internacionalde Energia Atômica.
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a b

Figura 6.1: Em (a) imagem da foto de semente de125I, atualmente comercializada e em (b)
imagem foto da semente produzida com geometria aproximada à das sementes convencionais.

a

b

Figura 6.2: Em (a) imagem radiográfica da semente de125I, atualmente comercializada
(IMC6711-Nycomed Amershamc©) e em (b) imagem radiográfica das sementes produzidas com
geometrias aproximadas à das sementes convencionais. As sementes foramcolocadas em um
fantoma que simula a constituição do tecido humano.
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da Eq. 4.1 é de 170,2MBq.g−1 considerando todos os elementos participantes da síntese

das sementes. Os resultados mostram que a atividade calculada é 20 e 9% superior aos

valores de atividade obtidos pelo sistema de contagem. No entanto, este de erro é es-

perado, tendo em vista que a Eq. 4.1, com a qual calculou-se a atividade, não leva em

consideração a geometria da fonte, o posicionamento do material irradiado frente ao fluxo

neutrônico e os fatores geométricos associados ao sistema de detecção.

As amostrasBr, que representam as amostras sintetizadas sem o elementoSm, apresenta-

ram atividades 1000 vezes menor que a atividade das amostrasS70 eS50. Esta atividade

é resultado de elementos de meia-vida curta constantes na síntese das sementes (Tabela

IV.6), ou seja, a longo prazo estes elementos não contribuirão para efeitos dosimétricos.

Este fato é interessante, pois demonstra que os os demais elementos da amostra não irão

interferir nos cálculos dosimétricos para o implante das sementes.

Os resultados aqui apresentados mostram que, com os fluxos utilizados e com 1,0g de se-

mentes da amostraS70 (Tabela VI.1), por exemplo, pode-se obter sementes com 407MBq

de atividade com um tempo de 75 minutos. Esta atividade é a mesma das sementes co-

mercializadas pela Amershamc© (Fig. 3.10). No entanto, se forem utilizadas sementes

sintetizadas com o isótopo152Smem substituição ao isótopo natural, o tempo de ativação

se reduzirá para 20 minutos. Como citado anteriormente, estasubstituição é viável quando

não se dispõe de reatores nucleares e sim de fontes seladas com fluxos neutrônicos infe-

riores aos do reator.
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Tabela VI.1: Atividades das sementes após processo de ativação neutrônica.

Dadosa S50 S70 Br

m emmg 22,92 24,74 31,52

t emmin 30 30 30

δ ems 407492 409334 411065

tC ems 300 300 300

Am em MBq.g−1 136,9 155,4 0,1998

aBr representa as amostras semSm, m é a massa de amostra que foi ativada;t é o tempo em que a
amostra foi submetida ao feixe neutrônico;δ é o tempo de esfriamento;tC é o tempo de contagem eAm é a
atividade medida.
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6.3.2 Análise dosimétrica

As Figs. 6.3 a 6.9 apresentam a distribuição radial de dose absorvida devido a emissões

beta, gama e X, oriundas do153Sme125I, através de simulação computacional de implante

de sementes espaçadas 6,0.10−3m uma da outra. As doses absorvidas são estimadas em

função das energias, das probabilidades das emissões dessas energias e da interação dessas

energias com o tecido, não levando em consideração a atividade radioativa das sementes

aqui apresentadas.

A Fig. 6.3 mostra uma elevada diminuição da dose-β nos primeiros milímetros do tecido.

Esta acentuada atenuação ocorre devido à características físicas, como a elevada Trans-

ferência Linear de Energia (LET‡) nas interações das partículas, fazendo com que quase

toda a energia absorvida fique em um pequeno percurso da partículaβ.8,32,60

As Figs. 6.4 e 6.5 exibem as distribuições radiais de doses devido aos fótons (γ e X)

emitidos pelo153Sme125I. As distribuições radiais de doses absorvidas devido às emissões

do 153Sm e do125I obtidas através dos códigos MCNP-4B, PENELOPE e EGSnrc, mo-

stram resultados similares, apresentando 44% de variação a2mm. A doseβ absorvida

possui valores 100 vezes acima das doses devidos aos fótons gerados pelo153Sm.

Observa-se que a distribuição radial da dose total§ absorvida devido às sementes de153Sm

(Fig. 6.6) é 100 vezes maior do que àquela devido à semente de125I (Fig.6.5) até 2,75mm,

devido às contribuições da dose beta. É possível observar estes dados quando se analisa a

Fig. 6.7. Ela mostra que, acima de 2,75mm, a dose absorvida recebe só contribuição dos

fótons. Estes dados indicam que o espaçamento ideal entre sementes, para que haja uma

contribuição das emissõesβ, seria até 2,75mm. Os resultados das simulações exibem va-

riações entre os três códigos. Discrepâncias semelhantes foram encontradas por Torreset

al.175 em simulações em que usaram os códigos PENELOPE, GEANT4, EGSe EGSnrc

e por Chibani & Li180 que usaram os códigos GEPTS, EGSnrc e MCNP.

‡Quando a radiação é absorvida no meio biológico, a quantidade de energia transferida por unidade
de comprimento do trajeto percorrido em um material absorvedor é definida como transferência linear de
energia ouLET, expressa em termos de keV.µm−1. As radiações eletromagnéticas (γ e X, por exemplo)
são de baixoLET e são chamadas de esparsamente ionizantes, por causa da infrequência das ionizações
produzidas ao longo do seu trajeto.

§A dose total absorvida do125I, corresponde à soma das doses devido às interações das radiaçõesγ e X
do 125I, enquanto que para o153Sm a dose total será devido às interaçõesβ, γ e X oriundas do decaimento
do 153Sm.
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Figura 6.3: Simulação da distribuição da doseβ absorvida pela próstata, obtida através dos có-

digos PENELOPE, MCNP-4B e EGSnrc. (a) um único microgrão; (b) doismicrogrãos afastados

6,0mm de distância.
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Figura 6.4: Simulação da distribuição da dose absorvida devido aos fótons emitidos pelo153Sm,

obtida através de códigos PENELOPE, MCNP-4B e EGSnrc. (a) um únicomicrogrão; (b) dois

microgrãos afastados 6,0mm de distância.
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Figura 6.5: Simulação da distribuição da dose absorvida devido aos fótons emitidos pelo125I,

obtida através de códigos PENELOPE, MCNP-4B e EGSnrc. (a) um únicomicrogrão; (b) dois

microgrãos afastados 6,0mm de distância.
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Figura 6.6: Simulação da distribuição da dose total absorvida devido às emissões do153Sm ob-

tida através de códigos PENELOPE, MCNP-4B e EGSnrc. (a) um único microgrão; (b) dois

microgrãos afastados 6,0mm de distância.
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Figura 6.7: Simulação da distribuição da dose total absorvida devido às emissões do153Sm e do
125I, obtida através de códigos PENELOPE, MCNP-4B e EGSnrc. (a) um único microgrão; (b)

dois microgrãos afastados 6,0mm de distância.
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As Figs. 6.8 e 6.9 exibem as doses totais absorvidas e normalizadas para as transições

do 153Sme 125I. As normalizações foram feitas pela relaçãoDX
D0

, ondeDX representa a

dose no ponto da glândula (0≤ x≤ 6mm) eD0, representa a dose inicial (x = 0,01). Os

resultados obtidos através da normalização dos dados (Figs. 6.8 e 6.9) mostraram que as

interações das partículas nucleares do153Sm e 125I induzem uma dose absorvida maior

nas proximidades do microgrão, porém estas doses diminuem de forma acentuada com a

distância de poucos milímetros. Os dados também mostraram que, devido à contribuição

das partículas beta (β) do153Sm, a dose absorvida pela glândula prostática será maior para

as interações das radiações deste elemento do que daquelas oriundas do elemento125I.
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Figura 6.8: Normalização da distribuição da dose absorvida devido aos fótons emitidos pelo
153Sm, obtida através de códigos PENELOPE, MCNP-4B e EGSnrc. (a) um único microgrão; (b)

dois microgrãos afastados 6,0mm de distância.
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Figura 6.9: Normalização da distribuição da dose absorvida devido aos fótons emitidos pelo 125I,

obtida através de códigos PENELOPE, MCNP-4B e EGSnrc. (a) um únicomicrogrão; (b) dois

microgrãos afastados 6,0mm de distância.
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6.4 Conclusões

Foi possível sintetizar sementes, incorporadas com samário e geometricamente moldadas

para aplicação em braquiterapia prostática. Esta possibilidade de obtenção geométrica

das sementes se deve à facilidade de manipulação e síntese devidros via processo sol-gel.

Através de imagens radiográficas obtidas por raios-X diagnósticos, foi possível avaliar

que as sementes contendo samário possuirão radiopacidade suficiente para sua visuali-

zaçãoin vivo.

As sementes, quando ativadas em reator nuclear, apresentaram atividades medidas pró-

ximas de 20% dos valores estimados. No entanto, estes valores estão dentro da margem

de erro esperada. Avaliou-se que, com 75 minutos de ativação, quando 1,0g de semen-

tes S70 forem submetidas aos fluxos térmicos e epitérmicos de 6,6.1011n.cm−2.s−1 e

2,5.1010n.cm−2.s−1, respectivamente, será possível obter sementes com 407MBq de ati-

vidade, que é o mesmo valor das atividades das sementes convencionalmente usadas em

braquiterapia prostática. No entanto, com o uso de sementessintetizadas com samário

enriquecido (152Sm), este tempo se reduzirá a 20 minutos de ativação, tornando este pro-

cesso acessível a instituições que não possuam reatores nucleares e sim fontes neutrônicas

seladas, as quais geralmente possuem fluxos neutrônicos menores que reatores nucleares.

Observou-se ainda que a atividade final das sementes não terácontribuição dos demais

elementos participantes da síntese das mesmas.

As simulações feitas com método Monte Carlo, utilizando os códigos MCNP-4B, PE-

NELOPE e EGSnrc, foram realizadas usando as energias e probabilidades oriundas das

desintegraçõesβ,γ e X do elemento153Sm. Trabalhos recém publicados mostraram que o

código Monte Carlo é uma excelente técnica para realizar estudos dosimétricos e, neste

trabalho, os três códigos (MCNP-4B, PENELOPE e EGSnrc) mostraram proximidades

nas intensidades das doses oriundas do153Sm e do125I. Os dados revelaram que a dose

absorvida devido às interações das partículas betas será 100 vezes maior do que a dose de-

vido aos fótons (γ eX) do153Sm. Do mesmo modo, os dados mostraram que a dose devido

às interações oriundas de sementes sintetizadas com153Sm, será 100 vezes maior que as

de 125I, até 2,75mm, demonstrando que possivelmente isto ocorre devido à contribuição

da dose beta do153Sm. Outro fator que colabora para o aumento da dose absorvida, éo

fato da energia gama do153Sm ser de 103keV, quase três vezes maior que a do125I, que

é de 27keV, além da meia-vida do153Sm que é de 46 horas, quase 30 vezes menor que

a do125I (60 dias). Estes fatores fazem com que muito mais energia possa ser absorvida

em menos tempo, quando sementes contendo153Sm estiverem implantadas no órgão.



Capítulo 7

Conclusões Gerais

Este trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de sementes radioativas e

biodegradáveis através do método sol-gel. Todas as técnicas aqui aplicadas para estu-

dos de composição demonstraram a incorporação do elemento samário nas amostras.

Na primeira fase do desenvolvimento constatou-se que as amostras com teores eleva-

dos de cálcio apresentavam fase cristalina que foi identificada como sendoCaSiO4. No

entanto, os resultados sugeriram que a fase cristalina surge em sementes sintetizadas com

concentrações maiores deSm. Os cálculos teóricos de ativação neutrônica mostraram

que sementes preparadas com 10% deSmnatural podem produzir atividades suficientes

para tratamento braquiterápico. Estudos Teóricos de Ativação Neutrônica demonstraram

que, no processo de ativação, os elementos participantes dasíntese das sementes, como

o H,Ca,Si,C,O e N, não terão atividades suficientes para inviabilizar o uso das mesmas,

sendo que alguns elementos possuem seção de choque demasiadamente baixa, outros

meia-vida extremamente curta. Além do mais, alguns destes elementos serão, possivel-

mente eliminados na etapa de tratamento térmico a que as sementes são submetidas.

Os estudos de dissolução mostraram que as amostras com maiorteor deCaapresentaram

maior taxa de dissoluçãoin vitro. No entanto, estes estudos mostraram que ocorreu uma

baixa liberação deSmno meio fisiológico. As condições de testesin vitro têm mostrado

ser muito importante na determinação da bioatividade e degradação de vidros.

A análise de biodegradabilidadein vivo das sementes sintetizadas, realizadas através de

um estudo piloto em um coelho, não foi suficiente para responder a questões como qual

o tempo de degradação das sementes. No entanto, foi possívelconfirmar que as amos-

tras não apresentam nível de toxicidade. Os estudos de dissolução in vitro, mostraram
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que as amostras possuem uma baixa taxa de liberação de samário no meio fisiológico.

Esta baixa liberação doSm, se correlacionada com a liberação deste elemento na corrente

sanguínea em estudosin vivo, será um fator importante nos primeiros dias de implante.

A manutenção do samário na semente nos primeiros dias garante um efetivo tratamento

local do câncer, principalmente nas primeiras 10 meias-vidas de decaimento, o que cor-

responde a 20 dias. O estudo piloto, mesmo sendo um estudoin vivo, não possibilitou

muitas informações sobre o comportamento da sementein vivo, bem como sobre a in-

teração tecido-implante. No entanto, a questão da não degradabilidade não inviabiliza a

proposta deste trabalho, tendo em vista que o custo da semente aqui produzida acredita-

se ser inferior à atualmente comercializada. Além do mais, na braquiterapia prostática a

semente permanece na próstata mesmo após o diagnóstico de cura do paciente.

As análises dosimétricas simuladas através do método MonteCarlo e de equações ma-

temáticas, assumindo uma distribuição homogênea de sementes, demonstraram que a dose

absorvida é suficiente para o tratamento de câncer de próstata, quando se compara com

os valores de doses descritos na literatura consultada. Nasanálises microdosimétricas

realizadas com diferentes códigos, baseados no método Monte Carlo, constatou-se que

as doses absorvidas para o125I e para o153Sm, possuem, aproximadamente, a mesma

magnitude. No entanto, nas proximidades das sementes de153Sm, a dose é mais elevada,

em decorrência da contribuição das partículasβ oriundas deste elemento, enquanto que a

dose devido aos fótons extrapolarão em 0,9cm o volume prostático, contribuindo para um

possível controle metastásico.

Uma das vantagens das sementes aqui sintetizadas está no tempo de ativação utilizado,

associado ao nível de atividade empregado na braquiterapiaprostática. Verificou-se que

para ativar 1,0g, com o intuito de gerar a mesma atividade de sementes atualmente uti-

lizadas em braquiterapia prostática (407MBq), serão necessário 75 minutos de exposição

das sementes ao fluxo neutrônico em reator nuclear com um fluxode 6,6.1011n.cm−2.s−1.

Outra vantagem está associada à facilidade de síntese, manipulação e moldagem de se-

mentes via processo sol-gel. Apresenta-se como desvantagem, o tempo de síntese das

sementes que está relacionado com as etapas de processamento, chegando a se extender

por duas semanas para obtenção das sementes.

Avaliou-se que a incorporação de samário natural nos biovidros é possível, assim como a

ativação destes, tornando-os radioativos e viáveis para o tratamento de câncer de próstata.

Sugeriu-se a síntese de sementes com a utilização de samárioenriquecido com152Smpara
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proporcionar uma maior atividade das sementes, ou até mesmoo uso de fontes seladas

de nêutrons, fazendo com que o processo de ativação das sementes possa ser disponível

para clínicas ou instituições de pesquisas que não possuam reatores nucleares. O estudo

in vivo–apesar de um estudo piloto–trouxe informação sobre a toxicidade do material

implantado contendo samário natural, demonstrando que as sementes não demonstraram

nível de toxicidade. Apesar dos resultados aqui apresentados, torna-se necessário para

futuros experimentos, que se faça uso de animais que possuamanatomia prostática mais

próxima da anatomia do homem no estudo de tratamento de câncer de próstata com as se-

mentes aqui desenvolvidas. Sugere-se o cão para tais experimentos, tendo em vista o ele-

vado índice de surgimento de câncer de próstata neste animal, além do volume prostático

deste se assemelhar ao do homem. O reduzido volume deste órgão no coelho foi o fator

que induziu ao implante da semente no músculo deste animal. Tornam-se necessários

estudos de longo prazo, para responder a questões como: i) qual o tempo necessário para

que ocorra a degradabilidade das sementesin vivo? ii) qual a mudança na estrutura das

sementes, devido às interações das partículas radioativas(β, γ e X) do153Sm? Um estudo

de degradabilidade em animal portador de câncer de próstataé essencial para acompanhar

clinicamente o desenvolvimento do tumor após implante das sementes de153Sm. Para tal

estudo, sugere-se um grupo de pesquisa eclético, devido à interdisciplinaridade envolvida

neste trabalho.
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