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RESUMO 

 

Em função da alta incidência de metástases vertebrais em pacientes com câncer existe uma 

preocupação em oferecer tratamentos que primem pela qualidade de vida deste paciente. 

Mesmo com todos os avanços nas técnicas de tratamento desta patologia, os resultados nem 

sempre são efetivos e duradouros em termos da redução da dor e do controle tumoral local. A 

radiovertebroplastia surge com a proposta de unir a vertebroplastia e a radioterapia através da 

inserção de cimento ósseo radioativo na vértebra. Com isso, pode-se atingir o controle 

tumoral local, a diminuição da dor e a estabilização vertebral através de um procedimento 

cirúrgico minimamente invasivo, levando a ganhos consideráveis na qualidade de vida do 

paciente. Tendo em vista o potencial terapêutico da radiovertebroplastia, este trabalho 

envolveu a síntese e caracterização de biocerâmicas de ortofosfatos de cálcio incorporadas 

com hólmio e samário visando aplicação em cimento ósseo radioativo, e também a realização 

de dosimetria computacional em modelo de vértebra da radiovertebroplastia com 
166

Ho. Na 

síntese das biocerâmicas foi implementada uma rota sol-gel de etapas simples, que gerou 

principalmente as fases bioativas β-fosfato tricálcio e hidroxiapatita, sendo que o Ho e o Sm 

foram incorporados na forma de fosfato. A atividade estimada após ativação no reator de 

pesquisa IPR1/CDTN foi de 32,5 MBq.mg
-1

 na biocerâmica com 
166

Ho, e de 14,5 MBq.mg
-1

 

na biocerâmica com 
153

Sm. A avaliação dosimétrica via código Monte Carlo do cimento ósseo 

com 
166

Ho, mostrou que é possível depositar doses terapêuticas no sítio da lesão chegando 

menos de 10% da dose na medula espinhal. Dessa forma, se comparada aos diversos 

protocolos de radioterapia para metástase vertebral, a radiovertebroplastia com 
166

Ho deverá 

promover maior controle tumoral local com menor incidência de danos tardios na medula 

espinhal. Os resultados sugerem que a radiovertebroplastia com 
166

Ho é segura e eficaz no 

tratamento de metástase vertebral, e as biocerâmicas com Ho e Sm podem ser usadas para 

compor o cimento ósseo radioativo e viabilizar estudos in vivo. Contudo, somente os estudos 

clínicos irão comprovar os reais benefícios, riscos e indicações desta nova proposta 

terapêutica. 

Palavras-chaves: vertebroplastia, cimento ósseo radioativo, biocerâmica, ortofosfato de 

cálcio, 
166

Ho, 
153

Sm.  



ABSTRACT 

 

Due to the high incidence of spinal metastases in cancer patients there are deep concerns 

about new therapies that improve quality of life. Regardless the advances in the treatment of 

such disease, the outcomes concerning pain relief and tumor control are not often durable and 

effective. Radiovertebroplasty emerges as the possibility of combining vertebroplasty with 

radiation therapy through the injection of a radioactive bone cement into the vertebral body. 

Such minimally invasive procedure will provide local tumor control, pain reduction and spine 

stabilization, thus improving patient quality of life. Considering the terapeutic potencial of 

radiovertebroplasty, this study involved the synthesis and characterization of bioceramics of 

holmium and samarium incorporated calcium orthophosphates in order to develop a 

radioactive bone cement; and also the performation of computational dosimetry within a 

vertebrae phantom for radiovertebroplasty with 
166

Ho. The synthesis was prepared using a 

simple sol-gel route that produced mainly bioactive phases as β-tricalcium phosphate and 

hydroxyapatite, and also holmium and samarium phosphates. The estimated activity after 

activation in IPR1/CDTN  research reactor was 32,5 MBq.mg
-1

 for bioceramic with 
166

Ho, 

and 14,5 MBq.mg
-1

 for bioceramic with 
153

Sm. The Monte Carlo dosimetry showed that 

radiovertebroplasty with 
166

Ho provides terapeutical doses at the lesion site while spinal cord 

only receives less than 10% of the dose . Comparing to the others radiotherapy protocols, 

radiovertebroplasty with 
166

Ho should provide better local tumor control and smaller 

incidence of late damage on spinal cord. The results suggest that radiovertebroplasty with 

166
Ho is safe and effective for spinal mestastases treatment, and the bioceramics with Ho and 

Sm can be used to compose the radioactive bone cement. Nonetheless, only the clinical trials 

can establish the real benefits, risks and indications of this new therapeutic procedure. 

Keywords: vertebroplasty, radioactive bone cement, bioceramic, calcium orthophosphate, 

166
Ho, 

153
Sm. 
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1.1  MESTÁSTASE VERTEBRAL 

A coluna vertebral é o local mais comum de metástase óssea, e estima-se que 

acometem de 5% a 33% dos pacientes com câncer durante o curso da doença [1,2]. A maioria 

das metástases vertebrais tem origem de tumores de pulmão, mama, próstata, renal e 

gastrointestinal [3-5]. As metástases na coluna vertebral acometem com mais frequência a 

região torácica, seguida da região lombar e cervical [4,6,7]. A parte posterior do corpo 

vertebral é normalmente o primeiro local a ser infiltrado. Já a porção anterior do corpo 

vertebral, a lâmina e os pedículos são infiltrados na sequência [8]. As metástases na coluna 

são extradurais em 94 a 98% dos pacientes, iniciando predominantemente no osso e 

avançando posteriormente para o espaço epidural. Metástases intradurais são raras, com 

apenas 0,5% de incidência no compartimento intradural/intramedular [9,10]. Pacientes com 

metástase vertebral tem sobrevida média de 7 meses, variando de 3 a 16 meses, enquanto 

aqueles com invasão epidural apresentam sobrevida de 3 a 6 meses [11]. 

A dor é o sintoma mais comum e se manifesta em 90% dos pacientes com metástase 

vertebral [3]. Disfunção motora é o segundo sintoma mais frequente, apresentando-se em 35 a 

75% dos pacientes [5]. Três tipos de dor são encontrados: a dor localizada, a dor axial e a dor 

radicular. A dor localizada é constante, piora com o movimento e geralmente não melhora 

com o decúbito. A causa da dor é atribuída ao estiramento periosteal do corpo vertebral pela 

expansão do tumor. É usualmente tratada com radioterapia para diminuir o tamanho do tumor. 

A dor axial na coluna é causa significante de morbidade. Trata-se de uma dor mecânica 

resultante da instabilidade ou do colapso vertebral. Este tipo de dor piora com o movimento e 

é aliviada com o decúbito. A radioterapia não traz alívio a esses pacientes, e somente a 

estabilização da coluna é efetiva no alívio da dor. A dor radicular está relacionada à 

compressão de raiz nervosa. Esta dor é usualmente constante, mas pode ser melhorada ou 

piorada com o movimento. A radioterapia e o bloqueio da terminação nervosa são utilizados 

como tratamento [11]. 

A substituição da resistente arquitetura óssea pelo tumor pode levar à fratura por 

compressão da vértebra (VCF - Vertebral Compression Fracture). A VCF causa perda de 

altura da vértebra, deformidade na coluna, dor aguda e crônica, e dificuldade de 
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movimentação [12]. A invasão do tumor no espaço epidural pode causar a compressão 

medular por neoplasia (CMN) causando disfunções motoras: fraqueza e descoordenação dos 

membros, atrofia muscular e plegia [13]. À medida que o tumor avança, os distúrbios motores 

se agravam e podem aparecer distúrbios sensoriais [14]. 

 

1.2  TRATAMENTOS 

O tratamento da metástase de coluna vertebral tem caráter paliativo e visa 

prioritariamente aliviar a dor, estabilizar a coluna e, ao mesmo tempo, preservar ou restaurar 

as funções neurológicas. Os tratamentos existentes geralmente envolvem a combinação de 

duas ou mais terapias: radioterapia, cirurgia e terapia medicamentosa, tais como 

quimioterapia, esteróide, analgésico, radionuclídeo, hormonoterapia e bifosfonato [11]. A 

escolha da abordagem terapêutica mais apropriada depende de uma série de fatores: histologia 

do tumor, extensão da doença, comorbidades existentes, idade do paciente, tratamentos já 

realizados e expectativa de vida [15].  

A intervenção cirúrgica é frequentemente indicada nas situações seguintes: tumor 

radioresistente, instabilidade da coluna, compressão da medula espinhal, aguda ou progressiva 

deterioração neurológica, medula espinhal previamente exposta à radiação, dor incapacitante 

sem resposta em terapia prévia, risco de fratura patológica e expectativa de vida de pelo 

menos 3 meses [11]. Dentre os principais objetivos da cirurgia estão a descompressão das 

terminações nervosas, estabilização e reconstrução anatômica da coluna vertebral. A cirurgia 

deve aumentar a qualidade de vida do paciente e para isso os candidatos devem ser 

cuidadosamente selecionados antes de serem submetidos a um procedimento cirúrgico com 

alto risco de complicações [11]. Pacientes com metástases vertebrais geralmente possuem 

sobrevida limitada e sofrem diversas comorbidades, tais como, dor, dificuldade de 

deambulação e imunossupressão. Procedimentos cirúrgicos extensos e internações 

prolongadas não são apropriados para pacientes com expectativa de vida limitada pela doença. 

Com os avanços recentes, técnicas cirúrgicas minimamente invasivas vêm sendo realizadas 

em alternativa à cirurgia convencional para o tratamento da metástase vertebral [15,16].    
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1.2.1 Vertebroplastia e Cifoplastia Percutânea 

Técnicas percutâneas de preenchimento do corpo vertebral, vertebroplastia e 

cifoplastia, são alternativas menos invasivas que a cirurgia aberta para tratar pacientes com 

fratura ou na iminência de fratura por compressão vertebral. Essa técnica foi desenvolvida na 

França em 1987, sendo usada inicialmente para tratar hemangiomas vertebrais e 

posteriormente em osteoporose e metástases osteolíticas [11,15].  

A vertebroplastia é um procedimento percutâneo minimamente invasivo, no qual 

insere-se uma agulha guiada por fluoroscopia através do pedículo até o corpo vertebral 

acometido, e preenche-se o corpo vertebral com cimento ósseo de polimetilmetacrilato 

(PMMA). O procedimento da vertebroplastia está ilustrado na Figura 1.1. O PMMA é 

injetado sob alta pressão na forma viscosa, penetra dentro do osso esponjoso do corpo 

vertebral e endurece, conferindo resistência e estabilização ao corpo vertebral. A 

vertebroplastia pode ser realizada com sedação e anestesia local, sem necessidade de 

internação [11,15-19]. 

 

Figura 1.1 – Ilustração da Vertebroplastia: (A) vértebra com fratura por compressão; (B) a agulha é guiada por 

fluoroscopia até o corpo vertebral; (C) o cimento ósseo de PMMA é injetado; (D) o PMMA solidifica e 

estabiliza a vértebra. Fonte: www.whatsnewatstryker.com [20]. 

Na cifoplastia, um cateter-balão é colocado dentro do corpo vertebral e inflado para 

re-expandir a vértebra e criar uma cavidade antes de injetar o cimento ósseo de PMMA. Esse 

procedimento, ilustrado na Figura 1.2, visa restaurar a altura da vértebra, reduzir a cifose, 

reforçar e estabilizar a vértebra. O PMMA é injetado mais viscoso e sob menor pressão que na 

vertebroplastia, por isso tem menor risco de extravasamento, sendo considerado um método 
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mais seguro que a vertebroplastia. Contudo, a cifoplastia é uma técnica de maior custo que 

requer anestesia geral e internação [21]. 

 

Figura 1.2 – Ilustração da Cifoplastia: (A) vértebra com fratura por compressão; (B) o catéter-balão é guiado por 

fluoroscopia até o corpo vertebral; (C) o balão sob pressão é inflado com líquido até criar uma cavidade com o 

volume desejado; (D) o balão é retirado, o cimento ósseo é inserido na cavidade, e ao solidificar estabiliza e 

restaura a vértebra. Fonte: www.southwestfloridaspineinstitute.com [22]. 

A vertebroplastia e cifoplastia melhoram a mobilidade e reduzem a dor em 80% - 

100% dos pacientes. Ambas são técnicas com baixo risco de complicações, em que a redução 

da dor aparece em até 48 h após o procedimento e os benefícios clínicos duram pelo menos 

um ano [11,21].  

Nas técnicas percutâneas de preenchimento vertebral o tumor não é removido, 

ocorrendo somente diminuição da dor devido à estabilização das microfraturas do corpo 

vertebral. Entretanto, técnicas de remoção percutânea do tumor seguidas do preenchimento 

vertebral tem sido realizadas com sucesso no tratamento de lesões na coluna [23-25]. Esses 

procedimentos, quando acoplados, reduzem as chances de vazamento do cimento ósseo para o 

canal vertebral e de embolização de células tumorais na corrente sanguínea, melhora o 

preenchimento do corpo afetado e a integração com o osso cortical, permitindo uma 

estabilização vertebral mais efetiva e alívio mais duradouro [11,15]. A vertebroplastia e a 

cifoplastia em nada afetam a progressão local do tumor e, por isso, são frequentemente 

complementadas com radioterapia a fim de promover o controle local da lesão [26-28]. 

 

 

http://www.southwestfloridaspineinstitute.com/
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1.2.2 Radioterapia 

A radioterapia está entre os principais recursos no tratamento de mestástases 

vertebrais. A radioterapia tem papel fundamental na diminuição da dor, na prevenção da 

progressão local da doença e da fratura vertebral subsequente, além da reversão ou 

estabilização dos distúrbios neurológicos [11,15,16,29,30].  

Na radioterapia externa (EBRT - External Beam Radiation Therapy) para metástases 

vertebrais são aplicados um ou dois feixes de radiação sem grande precisão e conformação no 

alvo. A EBRT é amplamente aceita no tratamento paliativo de metástase vertebral. Entretanto, 

a efetividade desta modalidade é limitada pela proximidade da medula espinhal, que recebe a 

dose plena do tratamento e é um tecido radiosensível [29,30]. A radiação pode gerar alguns 

efeitos agudos reversíveis a curto prazo, tais como, fadiga, mucosite e irritação da bexiga, 

dependendo do segmento irradiado. São raros os efeitos de toxicidade significativa, como 

esofagite severa, fratura do corpo vertebral e mielopatia [30]. 

A mielopatia induzida pela radiação é o efeito nocivo mais grave da radioterapia de 

vértebra. Essa complicação gera grande morbidade ao paciente e pode levar anos para se 

manifestar. A tolerância de dose da medula espinhal não é bem definida principalmente pelo 

baixo índice de pacientes com sobrevida longa. Apesar disso, existem parâmetros de dose 

comumente aceitos. Considera-se que a dose de 50 Gy em 5 cm da medula espinhal, aplicado 

em frações de 1,8 - 2,0 Gy, oferece um risco de 5% de desenvolver mielopatia dentro de 5 

anos [31]. Para regimes hipofracionados e de dose única é considerado seguro a dose máxima 

de 14 Gy em qualquer parte da medula espinhal, ou de 10 Gy em 10% do volume da medula 

espinhal definido como 6 mm acima e abaixo do alvo [32,33]. 

Existem vários regimes de fracionamento praticados na radioterapia externa para 

metástase vertebral. A maioria podem ser divididos em duas categorias: regimes curtos de até 

5 frações ou regimes longos com mais de 5 frações. Os regimes curtos são 8 Gy x 1 fração, 4 

Gy x 5 frações e 3 Gy x 5 frações  em caso de reirradiação. Os regimes longos são 4 Gy x 7 

frações, 3 Gy x 10 frações, 2 Gy x 20 frações e 5 Gy x 3 frações + 3 Gy x 5 frações em 

regime interrompido. Sendo que o protocolo longo de 3 Gy x 10 frações é o mais usado [30].  
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Os avanços tecnológicos das imagens médicas, dos computadores e das técnicas de 

imobilização, permitiram o planejamento computadorizado da radioterapia em 3D. O 

surgimento da radioterapia estereotáxica, da radioterapia guiada por imagem e das técnicas de 

imobilização, viabilizou a execução do tratamento planejado com precisão espacial de 2 

milímetros [34-38]. Através da radioterapia com feixes de intensidade modulada foi possível 

atingir a conformação de dose no tumor [39,40]. A combinação desses avanços tornou 

possível aplicar doses mais altas conformadas ao tumor, reduzindo a radiação nos tecidos 

sadios adjacentes e os efeitos agudos e tardios relacionados ao tratamento [16,30].  

Dentro deste cenário, a radioterapia esterotáxica extracraniana (SBRT - Stereotactic 

Body Radiotherapy) emergiu como uma nova opção de tratamento para metástases vertebrais 

[16,30,41]. A SBRT oferece tratamentos curtos com alta dose por fração dados em 1 a 5 

frações, mantém a dose na medula espinhal e cauda equina dentro dos valores aceitáveis. 

Assim a SBRT obtém melhores respostas clínicas e reduz as taxas de recidivas em relação à 

EBRT [16,30]. Os protocolos de fracionamento são bem distintos, podendo ser em doses 

únicas de 8 a 24 Gy, denominada de radiocirurgia estereotáxica extracraniana (SBRS - 

Stereotactic Body Radiosurgery), ou em regimes hipofracionados de 4 Gy x 5 frações, 6 Gy x 

5 frações, 8 Gy x 3 frações e 9 Gy x 3 frações. A SBRT tem fortes indicações como terapia 

adjuvante pós-cirurgia para eliminar doença residual; para tratar pacientes já irradiados, mas 

que apresentam progressão local da doença; no tratamento inicial de lesões assintomáticas; e 

de pacientes sem indicação cirúrgica com déficit neurológico progressivo. A toxicidade é 

baixa, depende do segmento tratado e compreende sintomas de esofagite, mucosite, disfagia, 

diarréia, parestesia, laringite transiente e radiculite transiente. Danos na medula espinhal 

induzidos por radiação são raramente observados [30]. 

Gerszten e colaboradores revisaram sistematicamente os resultados de estudos 

clínicos publicados da radioterapia externa e da radioterapia estereotáxica extraniana para 

tratamento de tumores vertebrais [30].  

Na radioterapia externa, os regimes longos e curtos não demonstraram diferenças 

significativas em termos de benefícios clínicos. Porém, os protocolos curtos apresentaram 

maior taxa de recidiva em pacientes com sobrevida acima de 9 meses. Assim, os regimes 
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curtos se mostraram mais apropriados para pacientes com expectativa de vida limitada, 

enquanto os mais longos devem ser indicados para pacientes com melhor prognóstico. 

Entre os pacientes tratados com EBRT, 50% a 70% obtiveram diminuição da dor. 

Nos pacientes com compressão epidural da medula espinhal, aproximadamente 60% a 80% 

dos pacientes mantiveram a deambulação, e 20% a 60% readquiriram a capacidade de 

deambular após a EBRT. Cerca de 70% dos pacientes com disfunção esfincteriana 

apresentaram melhoras após a radioterapia convencional. A lesão foi controlada em 61% a 

89% dos pacientes tratados, sendo que a histologia do tumor tem impacto significativo nesta 

resposta. As histologias consideradas favoráveis ou radiosensíveis foram: linfoma, seminoma, 

mieloma, câncer de mama e próstata. Enquanto as histologias desfavoráveis ou 

radioresistentes foram: sarcoma, melanoma, câncer renal, gastrointestinal e câncer de células 

pulmonares não pequenas. 

Na radioterapia estereotáxica, tantos os protocolos hipofracionados quanto os de 

doses únicas demonstraram ser igualmente seguros e eficazes. Entre os pacientes tratados com 

SBRT, 85% a 100% obtiveram diminuição na dor. Nos pacientes com disfunções 

neurológicas progressivas, 57% a 92% demonstraram melhoras nos sintomas. A lesão foi 

controlada em 75% a 100% dos pacientes tratados.  

Apesar da radioterapia externa ser considerada benéfica no tratamento de tumores 

vertebrais, a radioterapia estereotáxica apresenta inúmeras vantagens. A SBRT permite que o 

tratamento ocorra em até 5 dias com alto índice de controle tumoral, sendo efetiva inclusive 

em tumores radioresistentes; evita a irradiação das vértebras adjacentes e de segmentos 

extensos da medula espinhal, preservando a reserva de medula óssea e diminuindo o risco da 

mielopatia. Todas estas vantagens levam ao aumento da qualidade de vida do paciente com 

metástase vertebral.  
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1.2.3 Radiovertebroplastia: Uma Nova Proposta Terapêutica 

A vertebroplastia é um procedimento que promove uma rápida analgesia em 

pacientes com fraturas por compressão vertebral. Com os avanços das terapias oncológicas, a 

sobrevida de pacientes com metástases têm aumentado cada vez mais. A radioterapia constitui 

a terapia padrão no tratamento das metástases vertebrais, é quase sempre efetiva no controle 

da dor, mas é limitada pela tolerância de dose da medula espinhal. Pesquisas recentes têm 

investigado a viabilidade de injetar na vértebra um cimento ósseo radioativo para aplicar altas 

doses de radiação localizadas no tumor e prover a estabilização da vértebra [42-47]. Tal 

procedimento acopla a vertebroplastia com a radioterapia, e foi denominado de 

Radiovertebroplastia. 

A primeira investigação da radiovertebroplastia, realizada em 2005 por Macedo [42], 

buscou avaliar a viabilidade da técnica. O estudo envolveu a construção do modelo 

computacional da vértebra L2 com colocação arbitrária de tecido tumoral, assim mostrado na 

Figura 1.3. Este modelo computacional foi simulado via código MCNP-5 (Monte Carlo 

Nuclear Particle Transport Code System versão 5) utilizando o emissor β
-
 Re-188 (T1/2 = 17 

h). O resultado apresentou uma dose absorvida 1,47 Gy.MBq
-1

 na região tumoral. As doses 

acumuladas na superfície da medula e em 2 mm de profundidade foram 0,034 Gy.MBq
-1

 e 

0,0027 Gy.MBq
-1

, respectivamente. Assim sendo, a dose absorvida na medula não excede a 

2,3% da dose absorvida no tumor. O estudo também incluiu um experimento ex vivo da 

inserção de cimento ósseo de polimetilmetacrilato com hidroxiapatita em vértebra de porco. O 

preenchimento do corpo vertebral foi semelhante ao obtido pela vertebroplastia, sendo que do 

ponto de vista técnico a associação da hidroxiapatita não alterou o procedimento. 

 

 



  Blanda Alves Donanzam – PCTN / UFMG 

 

10 
 

 

Figura 1.3 - Modelo computacional da vértebra L2 com colocação arbitrária de tecido tumoral (em azul). Fonte: 

Macedo [42]. 

Hirsch e colaboradores [43,44] utilizaram o código MCNP-5 para determinar a 

distribuição de dose dentro de fantoma computacional. O fantoma computacional foi 

constituído de cilíndro de osso cortical (d = 40 mm) contendo cilíndro de PMMA com 

radioisótopo (d = 2,0 mm). Os radionuclídeos avaliados foram: 
32

P, 
90

Y,
 166

Ho, 
125

I, 
99m

Tc e 

18
F. Foram calculadas as distâncias no osso cortical para que a dose absorvida seja 10% da 

dose máxima (R10%) e 1% da dose máxima (R1%). Também foram obtidas as doses absorvidas 

para efeito biológico equivalente à radioterapia padrão de controle tumoral (60 Gy em 30 

frações – 72 Gy10) e as atividades (A0) necessárias para essas doses serem depositadas no 

ponto de dose máxima. Os resultados estão reproduzidos na Tabela 1.1. Os radioisótopos 

99m
Tc e 

18
F, depositaram dose com maior alcance e homogeneidade espacial, como exibido na 

Figura 1.4, e possuem potencial de tratar volumes maiores. Entretanto, para depositarem a 

dose biológica efetiva de 72 Gy10 precisam ser implantadas atividades bastante altas, e dessa 

forma deve ser feita uma avaliação específica da dose nos órgãos de risco. O 
125

I e os 

emissores β
-
, 

32
P, 

90
Y e

 166
Ho, promoveram doses de alcance limitado que garantem a 

segurança da medula espinhal, mas que seriam indicadas para tratamento mais localizado. 
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Tabela 1.1 – Resultado dos radionuclídeos 
32

P, 
90

Y, 
166

Ho, 
125

I, 
99m

Tc e 
18

F no modelo computacional. Adaptado 

de Hirsch et al [43]. 

Radioisótopo 
Modo de 

decaimento 
Meia-Vida 

a 
R10% (mm) 

a 
R1% (mm) 

b 
Dose (Gy) para 

72 Gy10 

c 
A0 (MBq) 

P-32 β
- 

14,29 d 1,03 2,00 70,1 0,013 

Y-90 β
-
 64,1 h 1,20 2,59 59,1 0,12 

Ho-166 β
-
 26,8 h 0,97 2,00 65,5 0,47 

I-125 CE 59,3 d 1,32 4,08 72,1 0,86 

Tc-99m TI 6,01 h 1,94 7,62 44,1 370 

F-18 β
+
 110 m 1,72 8,15 33,3 111 

a
 R10% e R1% são as distâncias no osso cortical para que a dose absorvida seja, respectivamente, 10% e 1% da 

dose máxima. 

b
 Dose absorvida para se obter efeito biológico equivalente à radioterapia padrão de controle tumoral (60 Gy/ 30 

frações – 72 Gy10) no ponto de dose máxima. 

c
 Atividade necessária para se obter a dose de efeito biológico 72 Gy10

 
no ponto de dose máxima. 

 

 

Figura 1.4 – Dose absorvida (normalizada para dose máxima depositada) em função da distância no osso 

cortical, avaliada para os radioisótopos 
32

P, 
90

Y, 
166

Ho, 
125

I, 
99m

Tc e 
18

F. Adaptado de Hirsch et al [43]. 
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Kaneko e colaboradores [45] usaram um software desenvolvido pelo grupo junto ao 

MCNP-5 para fazer um estudo dosimétrico em modelos de vértebra contendo cilindros de 

cimento ósseo radioativo. Para validar o modelo computacional foram feitas dosimetrias com 

filme radiocrômico em vértebras cadavéricas contendo cilindros de 6,3 a 9,5 mm de diâmetro. 

O cimento ósseo radioativo avaliado é composto por PMMA com o radionuclídeo 
32

P 

(emissor β
-
 com T1/2 = 14,29 d). A Figura 1.5 mostra as isodoses próximas ao cimento 

radioativo obtidas no modelo computacional. A correspondência espacial das doses entre o 

modelo computacional e o experimental validou o modelo computacional como uma 

ferramenta analítica confiável para prever distribuições de dose em vértebra com cimento 

ósseo radioativo. 

 

Figura 1.5 – Isodoses obtidas no modelo computacional. As isodoses exibem distribuição simétrica ao redor da 

fonte cilíndrica de cimento radioativo com 
32

P. As curvas de isodose representam taxas de dose de 0.008 Gy.h
-

1
.MBq

-1
, 0.013 Gy.h

-1
.MBq

-1
 e 0.051 Gy.h

-1
.MBq

-1
, do círculo maior ao menor. Adaptado de Kaneko et al [45]. 

Ashamalla e colaboradores [46,47] realizaram cifoplastia com 
153

Sm em 33 vértebras 

de 26 pacientes com VCFs associadas à metástase óssea. Os tumores foram parcialmente 

removidos por curetagem, dessa forma, criou-se espaço para a colocação do cimento ósseo 
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radioativo. A Figura 1.6 mostra as imagens por fluoroscopia e tomográficas de um dos 

procedimentos executados. O cimento ósseo de PMMA foi previamente misturado com o 

153
Sm-EDTMP (ácido etileno-amino-tetrametileno fosfônico), um radiofármaco usado no 

tratamento da dor óssea metastática [48]. Atividades de 37 a 148 MBq foram administradas na 

vértebra sobre rigorosas medidas de proteção radiológica. Os procedimentos ocorreram sem 

eventos adversos, não houve toxicidade hematológica e a redução da dor foi observada já no 

primeiro dia. As cintilografias ósseas demonstraram o decréscimo na captação local de 
99m

Tc 

após 22 meses, e indicaram um possível efeito antineoplásico na vértebra tratada. Os autores 

concluíram que a cifoplastia com 
153

Sm-EDTMP é uma técnica exequível e segura em 

pacientes com metástase vertebral. 

 

Figura 1.6 – Cifoplastia realizada com cimento ósseo radioativo de PMMA acrescido de 
153

Sm-EDTMP: (A) 

imagem por fluoroscopia do momento da expansão da vértebra; (B) imagem por fluoroscopia após o cimento 

radioativo ser introduzido; (c) Imagem axial de tomografia computadorizada da vértebra após o procedimento. 

Fonte: Ashamalla et al [46]. 
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1.3  ORTOFOSFATOS DE CÁLCIO 

Nas últimas décadas houve um crescente interesse em biocerâmicas baseadas em 

ortofostato de cálcio (CaP) para reparo ósseo [49]. As biocerâmicas de CaP apresentam 

semelhanças químicas com a fase mineral do osso, são biocompatíveis, tem comportamento 

bioativo e se integram ao tecido vivo pelos mesmos processos ativos de remodelamento ósseo 

[50,51]. Esse comportamento leva a uma íntima ligação físico-química entre implante e osso, 

chamada osteointegração [52,53]. Além disso, os ortofosfatos de cálcio também são 

conhecidos pela capacidade de servir como suporte para formação do osso (osteocondução), e 

de induzir a formação do osso (oesteoindução) [54,55]. Um material bioativo se dissolve 

lentamente e promove a formação de uma camada superficial de apatita biológica, que resulta 

na formação de ligação química direta com o osso natural. Esse implante proporcionará uma 

boa estabilização em locais sujeitos a carga. Um biomaterial absorvível se dissolve 

rapidamente liberando íons cálcio e ortofosfato, e assim permite a formação de um novo 

tecido ósseo em qualquer superfície irregular disponível. A função do biomaterial absorvível é 

participar do processo dinâmico de formação e reabsorção da matriz inorgânica do osso. 

Então, se usado como suporte ou em preenchimento de espaços permitirá a infiltração de 

tecidos e a substituição do implante por osso natural [56]. A biodegradabilidade dos 

ortofosfatos de cálcio depende não só da composição química, como também da porosidade e 

da cristalinidade [49]. 

Os biomateriais baseados em ortofosfatos de cálcio estão sendo usados de diversas 

formas no corpo humano. Entre as aplicações pode-se citar: implante dentário, fratura óssea, 

substituição de articulação, reconstrução crânio-maxilofacial, cirurgia de coluna [49,56-58]. 

Podem ser extraídas de osso bovino e corais ou sintetizadas [49]. Várias metodologias de 

síntese têm sido empregadas na obtenção de ortofosfatos de cálcio: síntese sol-gel, 

precipitação química via úmida, co-precipitação, síntese em estado sólido, síntese 

hidrotérmica, síntese mecânica-química, plasma induzido por radiofrequência, spray pirólise, 

entre outras [57-59].  

A Tabela 1.2 lista os ortofosfatos de cálcio conhecidos e suas principais 

propriedades. A vasta maioria das biocerâmicas de ortofosfato de cálcio são baseadas em 
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hidroxiapatita (HA), β-fosfato tricálcio (β-TCP - β-Tricalcium Phosphate), α-fosfato tricálcio 

(α-TCP - α-Tricalcium Phosphate), ou ortofosfato de cálcio bifásico (BCP - Biphasic Calcium 

Phosphate), que são misturas bifásicas de HA + β-TCP ou de HA + α-TCP [60-65]. A HA é 

mais estável em condições fisiológicas quando comparada com β-TCP e α-TCP, que são fases 

mais biodegradáveis e absorvíveis. Portanto, a cinética de absorção do BCP in vivo pode ser 

controlada através da composição de fases, sendo que a composição ótima depende da 

aplicação [63]. 

Tabela 1.2 - Ortofosfatos de cálcio e suas propriedades principais. Adaptado de Dorozhkin [49]. 

Composto Fórmula 

Razão 

molar 

Ca/P 

* 
Solubilidade 

à 25°C (g/L)
 

* 
Faixa de 

estabilidade 

de pH à 25°C
 

Fosfato monocálcio 

monohidratado (MCPM) 
Ca(H2PO4)2.H2O 0,5 ~ 18 0,0-2,0 

Fosfato monocálcio anidro 

(MCPA) 
Ca(H2PO4)2 0,5 ~ 17 - 

Fosfato dicálcio dihidratado 

(DCPD) 
CaHPO4.H2O 1,0 ~ 0,088 2,0-6,0 

Fosfato dicálcio (DCP) CaHPO4 1,0 ~ 0,048 - 

Fosfato octacálcio (OCP) Ca8(HPO4)2(PO4)4 .H2O 1,33 ~ 0,0081 5,5-7,0 

α-Fosfato tricálcio (α-TCP) α -Ca3(PO4)2 1,5 ~ 0,0025 - 

β-Fosfato tricálcio (β-TCP) β-Ca3(PO4)2 1,5 ~ 0,0005 - 

Fosfato de cálcio amorfo 

(ACP) 
CaxHy(PO4)2.nH2O, n=3-4.5 1,2-2,2 - ~ 5-12 

Hidroxiapatita deficiente em 

cálcio (CDHA) 
Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x (0< x<1) 1,5-1,67 ~ 0,0094 6,5-9,5 

Hidroxiapatita (HA) Ca10(PO4)6(OH)2 1,67 ~ 0,0003 9,5-12 

Fluorapatita (FAp) Ca10(PO4)6F2 1,67 ~ 0,0002 7-12 

Fosfato tetracálcio (TTCP) Ca4(PO4)2O 2,0 ~ 0,0007 - 

* Em solução aquosa. 

 

As biocerâmicas de CaP são amplamente utilizadas em recobrimentos de implantes e 

em preenchimentos ósseos, e recentemente tem sido aplicadas em associação ao 

polimetilmetacrilato. O cimento ósseo de polimetilmetacrilato tem sido usado há décadas em 
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preenchimento ósseo na vertebroplastia e cifoplastia [66]. Apesar de não apresentar 

propriedades bioativas, o polimetilmetacrilato oferece uma restauração óssea excelente e 

duradoura [67]. O polimetilmetacrilato é um material tolerado pelo organismo, não libera 

agentes tóxicos, mas também não exibe interações positivas com o tecido vivo. O organismo, 

em resposta fisiológica ao PMMA, forma uma cápsula fibrosa para isolar o material do 

contato direto com o tecido [49]. 

Uma das maiores limitações no uso das biocerâmicas de CaP como substitutos 

ósseos é devido ao desempenho mecânico insuficiente, pois são fracas e quebradiças [67,68]. 

Contudo, alguns estudos demonstraram que cimento ósseo baseado em fosfatos de cálcio 

podem ser utilizados em vertebroplastia e cifoplastia [69,70]. O cimento ósseo de 

polimetilmetacrilato incorporado com hidroxiapatita provoca uma resposta de melhor adesão 

e proliferação de osteoblastos [71,72]. Misturas com até 15% em massa de hidroxiapatita 

podem melhorar algumas propriedades mecânicas do cimento ósseo [73]. Dessa maneira, as 

biocerâmicas de ortofosfatos de cálcio ao serem adicionadas ao polimetilmetacrilato, 

oferecem a possibilidade de aumentar a bioatividade do cimento ósseo sem prejuízo de suas 

propriedades mecânicas. 

 

1.4  CIMENTO ÓSSEO RADIOATIVO 

O único cimento ósseo radioativo descrito na literatura é composto de PMMA 

acrescido de 
153

Sm-EDTMP [46,47], contudo, outras formulações devem ser propostas e 

avaliadas. O compósito de PMMA/CaP/radioisótopo é sugerido neste trabalho como um 

cimento ósseo radioativo para a radiovertebroplastia. Este compósito, em princípio, formaria 

um cimento ósseo radioativo que reúne as propriedades de seus componentes: a resistência 

mecânica do polimetilmetacrilato, a bioatividade do ortofosfato de cálcio e as emissões 

radioativas do radioisótopo. Emissores β
-
 com meia-vida curta, tais como 

166
Ho e 

153
Sm, 

seriam radioisótopos promissores para serem utilizados nesse compósito.  

 



  Blanda Alves Donanzam – PCTN / UFMG 

 

17 
 

1.5 OS RADIOISÓTOPOS 
166

Ho E 
153

Sm 

O samário é um elemento químico situado na tabela periódica na série dos 

lantanídeos. Esse elemento pertence ao grupo dos chamados terras-raras, tem número atômico 

62 e massa atômica 150,36. Os isótopos naturais do samário são mostrados na Tabela 1.3. Os 

isótopos 
144

Sm, 
150

Sm e 
152

Sm são estáveis, já os radioisótopos 
147

Sm, 
148

Sm e 
149

Sm possuem 

meias-vidas de 1x10
11

 anos, 7x10
15

 anos e 2x10
15

 anos, respectivamente. 

Tabela 1.3 – Isótopos do samário e respectivos percentuais de ocorrência na natureza [74]. 

Isótopo Ocorrência (%) 

144
Sm 3,07 

147
Sm 15,0 

148
Sm 11,2 

149
Sm 13,8 

150
Sm 7,40 

152
Sm 26,7 

154
Sm 22,7 

    

O 
152

Sm, quando submetido a um fluxo de nêutrons térmicos e epitérmicos, forma o 

isótopo radioativo 
153

Sm, por meio da reação nuclear 
152
Sm(n,γ)

153
Sm. O 

153
Sm decai 

preferencialmente por emissão de partículas β
-
, com meia-vida de 46,3 horas, transformando-

se no elemento estável 
153

Eu. As partículas beta menos (β
-
) emitidas têm energia máxima de 

807,6 keV e energia média de 224 keV. No decaimento também são emitidas radiações gama 

(γ) com energias de 69,67 keV e 103,2 keV, principalmente. Nas Tabelas 1.4 e 1.5 são 

apresentadas as energias das radiações β
-
 e γ, respectivamente, do 

153
Sm com seus valores 

máximos, médios e intensidade relativa em percentual de ocorrência. 
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Tabela 1.4 – Energias máximas e médias das partículas β
-
 emitidas pelo 

153
Sm [74]. 

Emax (keV) Emed (keV) Intensidade (%) 

807,6 264,3 18,4 

710,2 227,4 0,60 

704,4 225,3 49,4 

656,0 221,0 0,026 

634,7 199,5 31,3 

222,6 61,29 0,00228 

172,9 46,64 0,0477 

171,1 46,64 0,0665 

125,7 33,24 0,0102 

113,4 29,83 0,0241 

106,2 27,83 0,0070 

101,0 26,41 0,0237 

94,50 24,64 0,0135 

88,90 23,13 0,00134 

47,20 12,04 0,01006 
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Tabela 1.5 - Energia dos fótons gama emitidos pelo 
153

Sm [74]. 

Energia (keV) Intensidade  (%)  

54,19 0,0013 

68,26 0,0013 

69,67 4,73 

75,42 0,19 

83,37 0,192 

89,49 0,158 

96,88 0,00731 

97,43 0,772 

103,2 29,25 

124,9 0,00907 

151,6 0,0106 

172,8 0,0737 

424,4 0,00189 

436,9 0,00170 

462,0 0,0016 

463,6 0,0136 

509,2 0,00199 

521,3 0,0069 

531,4 0,0547 

533,2 0,0299 

539,1 0,0211 

542,7 0,0032 

554,9 0,00474 

578,7 0,00328 

584,5 0,00106 

591,0 0,00118 

596,7 0,0109 

598,3 0,0010 

603,6 0,0023 

609,5 0,007 

636,5 0,00193 
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O hólmio é também um dos elementos da série dos lantanídeos, tem número atômico 

67 e massa atômica 164,93. Existe apenas um isótopo estável, o 
165

Ho, porém, vários 

radioisótopos artificiais são conhecidos. O 
165

Ho, quando submetido a um fluxo de nêutrons 

térmicos e epitérmicos, forma o isótopo radioativo 
166

Ho, por meio da reação nuclear 

165
Ho(n,γ)

166
Ho. O 

166
Ho decai preferencialmente por emissão de partículas β

-
, com meia-vida 

de 26,8 horas, transformando-se no elemento estável 
166

Er. As partículas β
-
 emitidas têm 

energia máxima de 1855 keV e energia média de 665 keV. No decaimento também são 

emitidas radiações γ com energias de 80,57 keV e 1379 keV, principalmente. Nas Tabelas 1.6 

e 1.7 são apresentadas as energias das emissões β
-
 e γ, respectivamente, do 

166
Ho com seus 

valores máximos, médios e intensidade relativa em percentual de ocorrência. 

 

Tabela 1.6 – Energias máximas e médias das partículas β
-
 emitidas pelo 

166
Ho [74]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emax (keV) Emed (keV) Intensidade (%) 

1855 694,0 48,8 

1774 651,3 49,9 

1069 369,3 0,0070 

394,7 115,1 0,943 

326,6 105,4 0,00268 

192,3 52,20 0,302 

24,30 6,120 0,0342 
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Tabela 1.7 - Energia dos fótons gama emitidos pelo 
166

Ho [74]. 

Energia (keV) Intensidade (%) 

80,57 6,71 

184,4 0,0020 

520,8 0,00033 

674,0 0,0194 

705,3 0,0131 

785,9 0,0119 

1263 0,0014 

1379 0,93 

1448 0,00098 

1528 0,0002 

1582 0,187 

1662 0,120 

1750 0,0277 

1830 0,0085 
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2 - MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 
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2.1 MOTIVAÇÃO 

Em função da alta incidência de metástases vertebrais em pacientes com câncer 

existe uma preocupação em oferecer tratamentos que primem pela qualidade de vida do 

paciente. Mesmo com todos os avanços nas técnicas de tratamento desta patologia, os 

resultados nem sempre são efetivos e duradouros em termos da redução da dor e do controle 

tumoral local. A radiovertebroplastia surge com a proposta de estabilizar a vértebra, depositar 

doses de radiação terapêuticas circunscritas ao tumor, com doses baixas na medula espinhal e 

outros tecidos adjacentes. Com isso, pode-se atingir o controle tumoral local, a diminuição da 

dor e a estabilização vertebral através de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, 

levando a ganhos consideráveis na qualidade de vida do paciente.  

As poucas pesquisas acerca da radiovertebroplastia apontam resultados promissores, 

porém ainda estão restritas a abordagens teóricas baseadas em modelos simplificados e 

necessitam de mais investigação. O único cimento ósseo radioativo já descrito na literatura é 

composto por PMMA acrescido de 
153

Sm-EDTMP, contudo, outras formulações podem ser 

sugeridas e avaliadas. Diante deste cenário, surgiu o interesse em realizar pesquisas voltadas 

para o desenvolvimento desta nova proposta terapêutica. 

O compósito PMMA/CaP/radioisótopo, em princípio, seria um cimento ósseo 

resistente, bioativo e radioativo, com grande potencial de uso na radiovertebroplastia. Os 

radioisótopos 
166

Ho e 
153

Sm são adequados por serem emissores β
-
 de meia-vida curta, que 

são facilmente ativados pelos reatores de pesquisa de baixo fluxo existentes no Brasil. As 

biocerâmicas de CaP podem ser incorporadas com os elementos Ho e Sm, e após serem 

ativadas tornam-se biocerâmicas radioativas portadoras dos radioisótopos 
166

Ho e 
153

Sm. Estas 

biocerâmicas radioativas ao serem adicionadas ao PMMA constituiriam o cimento ósseo 

radioativo.  
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2.2 OBJETIVOS 

Tendo em vista o potencial terapêutico da radiovertebroplastia e o potencial de 

aplicação do compósito PMMA/CaP/radioisótopo, os objetivos deste trabalho foram: 

• Sintetizar e caracterizar biocerâmicas baseadas em ortofosfatos de cálcio incorporadas 

com hólmio e samário;  

• Elaborar dosimetria computacional via código de Monte Carlo do cimento ósseo 

radioativo (PMMA + 
166

Ho) inserido em vértebra. 
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3.1 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS BIOCERÂMICAS COM Ho E 

Sm 

A utilização do processo sol-gel para a síntese de hidroxiapatita tornou-se objeto 

importante de pesquisa. Este processo é um método químico via úmida, o qual dispensa a 

utilização de alto vácuo e temperaturas elevadas, sendo considerada uma das técnicas mais 

flexíveis e promissoras [75]. O processo sol-gel foi escolhido por ser o método ideal para a 

preparação de um pó altamente puro devido à possibilidade de um controle cuidadoso dos 

parâmetros do processo, favorecido por uma mistura em nível molecular dos íons cálcio e 

fosfato. O resultado da síntese é geralmente um pó com microestrutura de granulação fina que 

contém uma mistura de cristais de tamanho submícron a nano, sendo muito importante para 

melhorar a reação de contato e a estabilidade da interface osso artificial/natural [76]. Com o 

objetivo de sintetizar hidroxiapatita incorporada com átomos de hólmio e samário 

implementou-se a rota sol-gel adaptada de Santos e colaboradores [77]. É importante enfatizar 

que nenhum dos reagentes utilizados na síntese é radioativo. 

 

3.1.1 Síntese das Biocerâmicas 

Neste trabalho foram preparadas três tipos de biocerâmicas pelo mesmo processo 

sol-gel: fosfato de cálcio com hólmio (CaP-Ho), fosfato de cálcio com samário (CaP-Sm), e 

fosfato de cálcio puro (CaP) para fins comparativos. Os reagentes precursores de cálcio, 

fósforo, samário e hólmio foram, respectivamente: nitrato de cálcio tetrahidratado 

[Ca(NO3)2.4H2O] (Labsynth, BRA), ácido fosfórico 85% [H3PO4] (Reagen, BRA), nitrato de 

samário hexahidratado [Sm(NO3)3.6H2O] (Aldrich, USA), e óxido de hólmio [Ho2O3] (Alfa 

Aesar, USA). A preparação das biocerâmicas foi esquematizada na Figura 3.1. Previamente, 

os nitratos de cálcio e samário foram dissolvidos em água destilada, e o óxido de hólmio foi 

dissolvido em ácido nítrico. Os reagentes foram misturados conforme a razão molar 

10(Ca):6(P) em CaP, 9(Ca):6(P):1(Ho) em CaP-Ho, e 9(Ca):6(P):1(Sm) em CaP-Sm, e então 

foram agitados por 10 min. As soluções foram transferidas para cadinhos cerâmicos e 

envelhecidas por 24 h em condições ambientes. A secagem para eliminação de solventes 
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ocorreu à 100°C por 18 h, e os géis obtidos foram submetidos a tratamento térmico à 700°C 

por 1 h. As cerâmicas resultantes foram moídas em almofariz e pistilo para sua utilização na 

forma de pó.  

 

Figura 3.1 - Esquema de síntese das biocerâmicas. 

 

3.1.2 Caracterização das Biocerâmicas 

- Difração de Raios-X (DRX) 

A difratometria de raios-X pelo método pó foi realizada no Serviço de Tecnologia 

Mineral do CDTN/CNEN utilizando o difratômetro de raios-X (Rigaku, D/MAX Ultima 

Automatic) com radiação Kα do cobre, corrente de 30 mA e tensão de 40 kV. As fases 

cristalinas presentes foram qualitativamente determinadas por comparação com os padrões do 

PDF (Powder Diffraction File) registrados pelo ICDD (International Centre for Diffraction 

Data). 
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- Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros de infravermelho foram obtidos pelo espectrofotômetro de 

infravermelho por transformada de Fourier (Thermo Scientific, Nicolet 380) na resolução de 4 

cm
-1

, e no intervalo de 400 - 4000 cm
-1

. As amostras foram pastilhadas com KBr. As 

freqüências de absorção característica foram analisadas para identificar as composições 

químicas das amostras. 

- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O aspecto morfológico dos pós foi obtido por um microscópio eletrônico de 

varredura (FEI, Quanta 200 FEG) operado na tensão de aceleração de 30 kV. No preparo da 

amostra de ensaio, os pós foram colocados sobre fita de carbono e recobertos com fina 

camada de ouro. 

- Análise por Ativação Neutrônica Instrumental (AANI) 

A análise por ativação neutrônica instrumental foi realizada a partir da irradiação das 

amostras no reator de pesquisa TRIGA MARK I IPR-R1 do CDTN e posterior espectroscopia 

gama a fim de quantificar os elementos Ca, Ho e Sm. Para esta quantificação foi usado o 

método k0, com protocolo de análise estabelecido pelo Laboratório de Análise por Ativação 

Neutrônica CDTN/CNEN [78]. 

- Espectroscopia de Emissão Gama 

Após a ativação, o espectro gama foi obtido utilizando o detector de germânio hiper 

puro (Camberra, GC5019) acoplado ao analisador multicanal (Camberra, DSA 1000) com 

tempo de contagem de 500 seg. O espectro gama indicou os nuclídeos radioativos mais 

abundantes gerados após a ativação. 

- Estimativa da Atividade Específica 

Tendo as composições elementares de CaP-Ho e CaP-Sm, foi possível fazer uma 

estimativa da atividade específica de cada radioisótopo gerado após a ativação neutrônica. 

Dessa forma, pode-se avaliar as atividades geradas pelos radionuclídeos de interesse 
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terapêutico 
166

Ho e 
153

Sm, e também avaliar a relevância dos radionuclídeos contaminantes 

gerados.  

As atividades iniciais A0 foram calculadas para 1,0 mg de biocerâmica através da 

Equação 3.1 [79]: 

                  
        

 
     γ           γ                                       (3.1) 

onde m é a massa do elemento irradiado em gramas; Ɵ é a abundância isotópica do núcleo 

alvo; A é a massa atômica do isótopo; NA = 6,02 x 10
23

,
 
é a constante de Avogadro;  th é o 

fluxo de nêutrons térmicos em nêutrons.cm
-2

.s
-1
;  epi é o fluxo de nêutrons epitérmicos em 

nêutrons.cm
-2

.s
-1
;  γ é seção de choque para captura de nêutrons térmicos do núcleo alvo em 

cm
2
; Iγ é a integral de ressonância da seção de choque para nêutrons epitérmicos do núcleo 

alvo em cm
2
; λ = 0,693/T1/2, é a constante de decaimento do radioisótopo gerado em s

-1
 e T1/2 

é a meia-vida física do radioisótopo em s; t é o tempo de irradiação em s. 

O tubo central é a posição no reator TRIGA MARK I IPR-R1 com maior fluxo de 

nêutrons, sendo o fluxo médio de nêutrons térmicos e epitérmicos de 2,8 x 10
12

 e 2,6 x 10
11

 

nêutrons.cm
-2

.s
-1

, respectivamente [80]. Para os cálculos, foram considerados: os fluxos de 

nêutrons no tubo central do reator, o tempo de irradiação de 8 horas e as composições 

elementares determinadas na caracterização. 

 

3.2. DOSIMETRIA COMPUTACIONAL  

A avaliação da viabilidade e da segurança de uma nova proposta terapêutica fornece 

subsídio para a implementação de estudos in vivo. Por isso foi realizado um estudo 

dosimétrico em modelo computacional 3D de vértebra simulando a radiovertebroplastia com 

166
Ho. O Siscodes foi o sistema utilizado na simulação desta nova proposta de radioterapia 

[81]. Este sistema possibilita a construção de um modelo de voxels do paciente e a simulação 

do plano de radioterapia em 3 dimensões fazendo uso do código estocástico de Monte Carlo, 

MCNP-5. 
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3.2.1 Construção do Modelo Computacional 

O modelo computacional foi construído com base em uma tomografia 

computadorizada da vértebra L1 com cortes axiais de espessura 1,2 mm, conforme mostrado 

na Figura 3.2. Primeiramente, as imagens tomográficas digitais da vértebra L1 foram 

transferidas para o sistema e devidamente tratadas para ser gerado um modelo de camadas. A 

área de interesse ao redor da vértebra foi delimitada e o tamanho do voxel foi fixado em 1,2 

mm nas três dimensões. O volume de simulação possui dimensões X:Y:Z de 10,92 : 9,36 : 

3,48 cm e volume de 355,7 cm
3

. 

 

Figura 3.2 - Imagem axial de tomografia computadorizada da vértebra L1 usada para gerar o modelo de 

computacional de vértebra. 

Posteriormente, foi criado um modelo de voxels especificando em cada camada os 

tecidos que compõem o modelo. O cimento ósseo foi propositalmente inserido na porção do 

corpo vertebral mais próxima da medula espinhal a fim de simular a situação na qual a 

medula espinhal recebe a maior dose. Ao fim desta etapa, todos os voxels do modelo já 

possuem suas composições elementares e densidades de acordo com os tecidos cadastrados no 

banco de tecidos do Siscodes, reproduzido na Tabela 3.1. Em seguida, foram determinadas 

regiões de interesse onde foram calculadas as doses e onde foi feita a inserção da fonte 



  Blanda Alves Donanzam – PCTN / UFMG 

 

31 
 

radioativa. Uma fonte de 
166

Ho foi definida em todo o volume do cimento ósseo. Dessa forma, 

o cimento ósseo radioativo funcionou como uma fonte distribuída.  

Tabela 3.1 - Especificações dos tecidos utilizados no modelo computacional. 

Tecido 
Densidade 

(g.cm
-
³) 

Composição elementar (% massa) 
Referência 

O C H N P S Na Cl K Fe Mg Ca Ba 

Ânulo fibroso 1.1 74.4 9.9 9.6 2.2 2.2 0.9 0.5 0.3           Cartilagem
*
 

Aorta 

descendente 
1.06 74.5 11.0 10.2 3.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 

   
Sangue

*
 

Cartilagem 1.1 74.4 9.9 9.6 2.2 2.2 0.9 0.5 0.3 
     

Cartilagem
*
 

Cimento ósseo 1.51 31.5 54.0 7.2 
  

1.4 
      

5.9 
Bone cement 

(SimplexP)
**

 

Fígado 1.06 71.6 13.9 10.2 3.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 
    

Fígado
*
 

Medula 

espinhal 
1.04 71.2 14.5 10.7 2.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 

    
Cérebro

*
 

Músculo 

esquelético 
1.05 71.0 14.3 10.2 3.4 0.2 0.3 0.1 0.4 0.4 

    

Músculo 

esquelético
*
 

Núcleo pulposo 1.07 75.4 10.7 10.3 3.4 
 

0.2 
       

80% água + 

20% proteína 

Osso cortical 1.92 43.5 15.5 3.4 4.2 10.3 0.3 0.1 
   

0.2 22.5 
 

Osso 

cortical
*
 

Osso esponjoso 1.18 36.7 40.4 8.5 2.8 3.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 7.4 
 

Osso 

esponjoso
*
 

Rim 1.05 72.4 13.2 10.3 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
  

0.1 
 

Rim
*
 

Tecido adiposo 

externo 
0.95 27.8 59.8 11.4 0.7 

 
0.1 0.1 0.1 

     

Tecido 

adiposo
*
 

Tecido adiposo 

interno 
0.85 27.8 59.8 11.4 0.7 

 
0.1 0.1 0.1 

     

Tecido 

adiposo
*
 

Veia cava 

inferior 
1.06 74.5 11.0 10.2 3.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1       Sangue

* 

* Fonte: ICRU 44 [82]; ** Fonte: Simplex P Bone Cement  [83]. 
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Ao finalizar, o Siscodes produziu um arquivo com todas as informações do modelo 

computacional com cimento radioativo para ser executado no MCNP-5. Neste trabalho foram 

executadas duas simulações com 1,0 milhão de partículas, sendo uma das partículas beta 

menos do 
166

Ho e outra das emissões gama do 
166

Ho. Os resultados foram visualizados através 

de isocurvas sobrepostas ao modelo de voxel. Os valores exatos com suas respectivas 

incertezas foram extraídos de cada voxel, sendo o resultado da simulação de partículas β
-
 

fornecido em MeV/transição e o da simulação de emissões γ fornecido em Gy/transição. 

 

3.2.2 Cálculo da Dose e da Taxa de Dose  

A dose absorvida D (Gy) acumulada no tempo de irradiação t (s) devido uma fonte 

radioativa é dada pela Expressão 3.2 [84]:  

                                                                
 

 
                                                   (3.2) 

onde R0 é a taxa de dose inicial em Gy.s
-1

; e λ é a constante de decaimento do radioisótopo em 

s
-1

. 

O cimento ósseo radioativo funciona como um implante permanente. Neste caso, o 

tempo de irradiação considerado é de dez meias-vidas T1/2 do radioisótopo, ou seja, t = 10T1/2. 

Sabe-se que T1/2 = 0,693/λ , então o tempo de irradiação é t = 6,93/λ. Resolvendo a Equação 

3.2 para t = 6,93/λ , a dose fica estabelecida pela Equação 3.3: 

                                                           
        

       

 
                                         (3.3) 

O resultado Vs da simulação de partículas beta no modelo computacional é dado em 

MeV/transição e deve ser convertido para J/transição (1 MeV = 1,602x10
-13

 J). A taxa de dose 

inicial R0β pode ser determinada através deste resultado Vs, conforme a Equação 3.4: 

                                                         
     

 
                                                        (3.4) 
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onde A0 é a atividade inicial do radioisótopo inserido na vértebra em Bq; e m é a massa do 

voxel em kg.  

Substituindo a Expressão 3.4 em 3.3, tem-se que a dose no voxel devido às partículas 

beta Dβ é: 

                                                
         

       

   
                                              (3.5) 

O resultado Vs da simulação das emissões gama no modelo computacional é dado 

em Gy/transição. A taxa de dose inicial R0γ pode ser determinada através deste resultado Vs, 

conforme a Equação 3.6: 

                                                                                                                    (3.6) 

onde  A0 é a atividade inicial do radioisótopo inserido na vértebra em Bq. 

Substituindo a Equação 3.6 em 3.3, tem-se que a dose no voxel devido às emissões 

gama Dγ é: 

                                               
         

       

  
                                         (3.7) 

 

3.2.3 Cálculo da Dose Biológica Efetiva 

Foram realizados cálculos de Dose Biológica Efetiva (BED – Biologically Effective 

Dose) com o intuito de comparar as doses obtidas na simulação da Radiovertebroplastia com 

as doses da radioterapia em metástases vertebrais. O BED é a medida da dose biológica dada 

no tumor ou órgão que expressa o dano biológico produzido por uma dose absorvida. A partir 

desses valores de BED pode-se comparar as radioterapias de vértebra com a 

radiovertebroplastia. Para determinar o BED dos diferentes protocolos de radioterapia usamos 
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a Equação 3.8. Essa equação é derivada do modelo linear-quadrático que descreve as curvas 

de sobrevivência celular, em que                       
 
[85-88]. 

                                                              
 

   
                                            (3.8) 

onde n é o número de frações; d é a dose absorvida por fração em Gy; o coeficiente α/β é a 

dose em Gy na qual a quantidade de morte celular por danos letais se iguala à morte celular 

por acúmulo de danos subletais, ou seja, é a dose na qual αd = βd
2
 [85]. O fator α/β está 

relacionado à resposta do tecido à radiação. 

A Expressão 3.9 é utilizada para calcular o BED em implantes permanentes [86,88] e 

foi empregada para calcular o BED da radiovertebroplastia com 
166

Ho, justificado pelo fato do 

cimento ósseo radioativo permanecer na vértebra. 

                                                  
   

 
    

  

           
                                   (3.9) 

onde R0 é a taxa de dose inicial no voxel em Gy.s
-1

; λ = 0,693/T1/2 é a constante de decaimento 

do radioisótopo; T1/2 é a meia-vida física do radioisótopo em s; μ = 0,693/t1/2 é a constante da 

taxa de reparo do dano subletal no tecido; t1/2 é a meia-vida de reparo do tecido em s; o 

coeficiente α/β é a dose em Gy na qual a morte celular por dano letal se iguala à morte celular 

por dano subletal.  

Geralmente assume-se t1/2 = 1,5 h para tecidos tumorais e normais quando nenhum 

dado específico está disponível [89]. Para tecidos de resposta aguda, que manifestam o dano 

em dias a semanas (ex: pele, cólon, tumores), o fator α/β é aproximadamente 10 Gy. Para 

tecidos de resposta tardia, que manifestam o dano em meses a anos (ex: medula espinhal, rins, 

pulmões), o fator α/β é aproximadamente 2 Gy [85]. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS BIOCERÂMICAS 

4.1.1 Difração de Raios-X 

A Figura 4.1 mostra os padrões de difração de raios-X das biocerâmicas CaP, CaP-

Sm e CaP-Ho. A Tabela 4.1 lista as diversas fases cristalinas identificadas. Em CaP, a 

principal fase encontrada foi HA com traços da fase óxido de cálcio. Em CaP-Ho as fases 

principais foram HA e β-TCP, tendo como secundária a fase fosfato de hólmio. Em CaP-Sm, 

as fase principal é β-TCP, e as fases secundárias foram HA,  fosfato de samário e DCP. Com 

isso, percebeu-se que a inserção do Ho e Sm na estrutura das biocerâmicas ocorreu na forma 

de fosfatos. A formação de β-TCP nas biocerâmicas com Ho e Sm pode ter sido resultado da 

deficiência de cálcio no processo. Conforme a Equação 4.1, a apatita deficiente em Ca se 

transforma em β-TCP quando é calcinada a partir de 700°C [90]. 

Ca9(HPO4)(PO4)5(OH)            3Ca3(PO4)2 + H2O                                    (4.1) 

 

Figura 4.1- Padrões de difração de raios-X das amostras CaP-Ho (a), CaP-Sm (b) e CaP (c). 
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Tabela 4.1 - Fases cristalinas identificadas nas amostras CaP, CaP-Sm e CaP-Ho. 

Fase cristalina Fórmula 

Hidroxiapatita (HA) Ca5(PO4)3(OH) 

β-Fosfato tricálcio (β-TCP) β-Ca3(PO4)2 

Fosfato de samário SmPO4 

Fosfato de hólmio HoPO4 

Fosfato dicálcio (DCP) CaHPO4 

Óxido de cálcio CaO 

 

4.1.2 Espectroscopia no Infravermelho 

Os espectros de infravermelho das biocerâmicas, exibidos na Figura 4.2, mostraram 

os modos de vibração característicos de diversos grupos funcionais. O espectro de CaP 

revelou a presença dominante da HA através dos modos internos do grupo ortofosfato (PO4
3-

)
 

em 569, 602, 962, 1045 e 1090 cm
-1

, e do grupo hidroxila (OH
-
) presente na HA em 631, e 

3572 cm
-1

 [91,92]. Os picos do pirofosfato (P2O7
4-

) em 727, 1157, 1188 e 1211 cm
-1

 

demonstraram a existência do pirofosfato de cálcio (Ca2P2O7 - CPP) [93-95]. O pico em 877 

cm
-1 

e a banda em 1458 cm
-1 

estão associados ao íon carbonato (CO3
2-

) em substituição ao 

ortofosfato na estrutura da hidroxiapatita. O carbonato vem do dióxido de carbono 

atmosférico que se incorpora à solução durante a síntese e gera a hidroxiapatita carbonatada 

tipo B (CHA) [96,97]. Com isso, acredita-se que o óxido de cálcio observado no padrão de 

difração de CaP vem da decomposição da CHA durante o tratamento térmico [98]. 

O espectro de CaP-Sm demonstrou a existência do β-TCP pelos modos do grupo 

ortofosfato em 455, 496, 555, 586, 609, 943, 972, 1030, 1043, 1065 e 1101 cm
-1 

[99]. Um 

pico discreto da hidroxila em 3572 cm
-1 

indicou a presença da HA. Pelos picos do pirofosfato 

em 727, 1157, 1188 e 1211 cm
-1

, foi detectado o CPP. 

O espectro de CaP-Ho mostrou a presença da HA pelos modos do grupo ortofosfato 

em 962, 1045 e 1090 cm
-1

, e da hidroxila em 631, e 3572 cm
-1

 . Contudo, a existência do β-
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TCP no espectro foi revelada pelo desvio dos picos do ortofosfato em 557 e 604 cm
-1

 

aproximando dos valores do ortofosfato no β-TCP (555 e 609 cm
-1

) e também pelos ombros 

em torno de 943 e 972 cm
-1 
(picos do ortofosfato no β-TCP). A baixa intensidade dos picos da 

hidroxila também reforçou a existência do β-TCP. O pico de baixa intensidade em 727 cm
-1 

foi relacionado a uma pequena quantidade de CPP.  

 

Figura 4.2 - Espectro de infravermelho das amostras CaP-Ho (a), CaP-Sm (b) e CaP (c). 

 

O pirofosfato de cálcio, encontrado em todas as biocerâmicas, é um subproduto 

comum nas sínteses de HA e β-TCP [100]. O CPP é produzido após o tratamento térmico 

quando existe deficiência de cálcio na síntese. Entretanto, essa fase não foi detectada por 

DRX, possivelmente porque se apresentou em baixa concentração nas amostras. Por outro 
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lado, outros compostos não identificados por FTIR puderam ser detectados por XRD. Essas 

discrepâncias têm relação com os diferentes limites de detecção das técnicas para o composto 

em questão. Além disso, o espectro de uma amostra com composição química diversificada 

apresenta superposições de picos que comprometem a precisão da análise. Nesses casos, os 

compostos menos abundantes tendem a ser escondidos pelos compostos mais abundantes. 

Dessa forma, essas técnicas se completam na identificação da composição química das 

amostras. A Tabela 4.2 resume a composição químicas das biocerâmicas baseadas nas 

análises por DRX e FTIR. 

Tabela 4.2 - Composição química das biocerâmicas baseada nos resultados de DRX e FTIR. 

Biocerâmica 
Composição química 

compostos principais compostos secundários 

CaP HA CHA, CPP e CaO 

CaP-Ho HA e β-TCP HoPO4 e CPP 

CaP-Sm β-TCP SmPO4, HA, CPP e DCP 

 

Dentre os compostos principais encontrados, a HA é considerada uma das fases mais 

estáveis em condições fisiológicas, com baixa solubilidade e cinética de reabsorção. Em 

relação à HA, o β-TCP é uma fase mais solúvel e biodegradável. Formulações bifásicas de β-

TCP com HA são interessantes pelo controle da taxa de degradação, e estão associadas a uma 

maior habilidade de regeneração óssea [57]. Em relação aos compostos secundários, 

observou-se que o CPP e o CaO são impurezas frequentes em substitutos ósseos comerciais 

[101]. Além disso, o CPP é um composto biocompatível que em alguns estudos demonstrou 

também ser bioativo [102-104]. A CHA e o DCP são fases bioativas de fácil reabsorção, 

sendo importantes constituintes de cimentos e substitutos ósseos baseados em fosfato de 

cálcio [101,105]. Não foram encontrados relatos na literatura sobre o comportamento dos 

fostatos de samário e hólmio em meio biológico, entretanto, estando inseridos numa matriz 

biocompatível pode-se inferir que o risco de rejeição é baixo. Portanto CaP, CaP-Ho e CaP-

Sm são cerâmicas multifásicas biocompatíveis, sendo que CaP-Sm tem composição de maior 

biodegradabilidade que CaP-Ho, que por sua vez possui composição mais biodegradável que 

CaP. 
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4.1.3 Análise por Ativação Neutrônica Instrumental 

A Tabela 4.3 mostra as concentrações dos elementos Ca, Ho e Sm obtidos por 

AANI. A quantidade de cálcio em CaP (38%) é próxima da HA (39,9%); essa diferença é 

razoável considerando que em CaP também foi encontrado CPP (31,5%), um composto com 

menor teor de cálcio que a HA. Nas biocerâmicas CaP-Ho e CaP-Sm, as concentrações em 

massa de Ca foram inferiores à de CaP pela inserção de átomos pesados de Ho e Sm em 

substituição ao Ca, e também pela presença de fases com menor teor de cálcio, β-TCP 

(38,8%) e CPP (31,5%). O conteúdo de hólmio e samário foi, respectivamente, de 13,7% em 

CaP-Ho e de 8,9% em CaP-Sm. 

Tabela 4.3 - Composições elementares das biocerâmicas obtidas por AANI. 

Biocerâmicas 

Composição elementar (% massa) 

Ca Ho Sm 

CaP 38 ± 1 - - 

CaP-Ho 29 ± 1 13,7 ± 0,5 - 

CaP-Sm 24 ± 1 - 8,9 ± 0,6 

 

4.1.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura, exibidas nas Figuras 4.3, 4.4 e 

4.5, mostraram o aspecto morfológico dos pós biocerâmicos. Em CaP, na Figura 4.3b, foi 

possível visualizar aglomerados de nanopartículas cilíndricas de hidroxiapatita com 100 – 200 

nm de diâmetro. Em CaP-Ho a densificação da cerâmica decorrente do tratamento térmico à 

700°C ficou evidenciada na Figura 4.4a. A densificação também foi observada em CaP-Sm, 

entretanto nas Figuras 4.5a e 4.5b foram notadas nanopartículas esféricas com diâmetro de 50 

nm que provavelmente são de β-TCP [106]. De acordo com as Figuras 4.3c, 4.4c e 4.5c, as 

biocerâmicas apresentam grãos com tamanhos e formatos irregulares, que certamente é 

devido ao processo de pulverização das amostras.  
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Figura 4.3 - Imagem por MEV da biocerâmica CaP com escala de 500 nm (a), de 2 μm(d) e de 10 μm (c). 
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Figura 4.4 - Imagem por MEV da biocerâmica CaP-Ho com escala de 500 nm (a), de 2 μm (b) e de 10 μm (c). 
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Figura 4.5 - Imagem por MEV da biocerâmica CaP-Sm com escala de 500 nm (a), de 2 μm(d) e de 10 μm (c). 
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4.1.5 Espectroscopia Gama 

Na Figura 4.6, o espectro gama da amostra radioativa CaP-Ho mostra o pico 

correspontente ao fóton gama de 81 keV do decaimento do 
166

Ho. Os picos em 49 keV e 56 

keV correspondem aos raios-X característicos do 
166

Er, nuclídeo filho do 
166

Ho. Na Figura 

4.7, os picos entre 70 keV e 103 keV correspondem às emissões gama do decaimento do 

153
Sm. Os picos em 42 keV e 47 keV correspondem aos raios-X característicos do 

153
Eu, 

nuclídeo filho do 
153

Sm. Conforme esperado, os espectros gama evidenciaram a presença 

majoritária do radionuclídeo 
153

Sm em CaP-Sm, e do radionuclídeo 
166

Ho em CaP-Ho. 

Contudo, existem outros radioisótopos gerados pela ativação do cálcio e do samário que não 

apareceram no espectro devido às baixas atividades. O 
32

P é o radioisótopo gerado pela 

ativação do fósforo, e sendo um emissor beta puro não pode ser detectado por espectrometria 

gama. 

 

Figura 4.6 - Espectro de emissão gama de CaP-Ho após ativação. 
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Figura 4.7 - Espectro de emissão gama de CaP-Sm após ativação. 

 

4.1.6 Estimativa das Atividades Específicas 

Nas Tabelas 4.4 e 4.5 foram apresentadas as estimativas das atividades específicas de 

cada radioisótopo gerado após ativação, acompanhados de dados nucleares dos isótopos 

precursores [107]. O conteúdo de fósforo nas biocerâmicas não foi quantificado, porém foi 

considerado que a concentração de fósforo nas biocerâmicas é a mesma do β-TCP (20% em 

massa), visto que o β-TCP foi encontrado em abundância em CaP-Ho e CaP-Sm. Para avaliar 

a relevância dos radioisótopos contaminantes, teve-se como base a atividade natural de 4,4 

kBq do 
40

K distribuído no corpo de um indivíduo, conforme a ICRP 30 [108]. Considerou-se 

que o teor de pó biocerâmico contido na vértebra será de até 1 mg, tendo em vista a 

possibilidade de atender às atividades necessárias para a radiovertebroplastia.  
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Tabela 4.4 – Estimativa da atividade específica de cada radioisótopo gerado pela ativação de CaP-Ho. 

Isótopo 

Concentração 

do elemento 

(% massa) 

Abundância 

natural (%) 

*
σγ (barn) 

*
Iγ (barn) Radioisótopo Meia-vida 

Atividade 

específica 

(kBq.mg
-1

) 

P-31 20 100 0,18 0,08 P-32 14,28 d 3,28 x10
1 

Ca-40 

29 

96,941 0,41 0,22 Ca-41 103000 a 3,14x10
-5 

Ca-44 2,086 0,84 0,59 Ca-45 162,7 d 2,95 x10
-1 

Ca-46 0,004 0,7 0,9 Ca-47 4,536 d 1,66 x10
-2

 

Ca-48 0,187 1,1 0,9 Ca-49 8,72 m 2,26 x10
1 

Ho-165 13,7 100 61 680 Ho-166 26,8 h 3,25x10
4
 

*  γ é a seção de choque para nêutrons térmicos e Iγ é a integral de ressonância de seção de choque para nêutrons 

epitérmicos, ambas expressas em barn = 10
-24

 cm
2
. 

 

Tabela 4.5 – Estimativa da atividade específica de cada radioisótopo gerado pela ativação de CaP-Sm. 

Isótopo 

Concentração 

do elemento 

(% massa) 

Abundância 

natural (%) 

*
σγ (barn) 

*
Iγ (barn) Radioisótopo Meia-vida 

Atividade 

específica 

(kBq.mg
-1

) 

P-31 20 100 0,18 0,08 P-32 14,28 d 3,28 x10
1
 

Ca-40 

24 

96,941 0,41 0,22 Ca-41 103000 a 2,60 x10
-5 

Ca-44 2,086 0,84 0,59 Ca-45 162,7 d 2,44 x10
-1 

Ca-46 0,004 0,7 0,9 Ca-47 4,536 d 1,37 x10
-2 

Ca-48 0,187 1,1 0,9 Ca-49 8,72 m 1,87 x10
1 

Sm-144 

8,9 

3,07 1,6 2,4 Sm-145 340 d 3,97 x10
-2 

Sm-152 26,75 208 3000 Sm-153 46,27 h 1,45x10
4
 

Sm-154 22,75 7 40 Sm-155 22,2 m 2,38x10
3
 

*  γ é a seção de choque para nêutrons térmicos e Iγ é a integral de ressonância de seção de choque para nêutrons 

epitérmicos, ambas expressas em barn = 10
-24

 cm
2
. 

 

Estimou-se que após a ativação de CaP-Ho a atividade específica do 
166

Ho será 32,5 

MBq.mg
-1

. Os nuclídeos contaminantes 
41

Ca, 
45

Ca e 
47

Ca podem ser desprezados por 

possuírem atividades inferiores à do 
40

K. O nuclídeo 
49

Ca possui uma atividade específica 

inicial de 22,6 kBq.mg
-1

, porém decai rapidamente com a meia-vida de 8,72 minutos e em 
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menos de uma hora de decaimento sua atividade estará abaixo da atividade natural. O 

radioisótopo 
32

P tem atividade específica de 32,8 kBq.mg
-1
, mas por ser emissor β

-
 puro com 

meia-vida de 14 dias pode contribuir com as doses absorvidas juntamente com o 
166

Ho. 

Estimou-se que após a ativação de CaP-Sm, a atividade específica do 
153

Sm será 14,5 

MBq.mg
-1

. Os radioisótopos contaminantes 
41

Ca, 
45

Ca, 
47

Ca e 
145

Sm podem ser desprezados 

por possuírem atividades inferiores à do 
40

K. Apesar dos radioisótopos 
49

Ca e 
155

Sm 

apresentarem atividades específicas elevadas, decaem rapidamente com meias-vidas de 

poucos minutos e se tornam irrelevantes. O radionuclídeo 
32

P, é um radiocontaminante que 

pode contribuir com a dose junto ao 
153

Sm. 

É importante mencionar que as atividades específicas aumentam com o tempo de 

irradiação no reator e com o fluxo de nêutrons. Ou seja, as atividades específicas das 

biocerâmicas podem ser aumentadas ou diminuídas de acordo com as necessidades do 

tratamento. 

As biocerâmicas CaP-Ho e CaP-Sm ao serem ativadas produzem os radionuclídeos 

emissores β
-
 de interesse radioterapêuticos 

166
Ho e 

153
Sm, respectivamente. Quando ativadas 

no reator de pesquisa TRIGA MARK I IPR-R1, as atividades geradas devem estar na ordem 

de dezenas de Megabequerréis por miligrama da biocerâmica. O único radiocontaminante 

relevante é o 
32

P, que apesar de ter atividade cerca de 10
3
 vezes inferior ao 

166
Ho e ao 

153
Sm, 

também pode contribuir na radioterapia, e sua influência merece ser avaliada. 

As biocerâmicas CaP-Ho e CaP-Sm são fostatos de cálcio incorporados com Ho e 

Sm que agregam propriedades bioativas e radioativas. O PMMA acrescido dessas 

biocerâmicas radioativas constitui um cimento ósseo radioativo com potencial de aplicação na 

radiovertebroplastia. Espera-se que, essas biocerâmicas em contato com o osso acometido 

pelo tumor possam melhorar a integração osso/cimento, estimular a regeneração óssea, e 

simultaneamente aplicar doses terapêuticas no tumor. 

 

 



  Blanda Alves Donanzam – PCTN / UFMG 

 

48 
 

4.2 DOSIMETRIA COMPUTACIONAL 

A Figura 4.8 mostra o modelo de voxel da vértebra L1 com cimento ósseo construído 

para avaliação dosimétrica da radiovertebroplastia. No modelo cada voxel está associado a um 

tecido, e cada tecido possui densidade e composição elementar específica.  

 

Figura 4.8 - Imagem do modelo de voxel da vértebra L1 com cimento ósseo nos planos axial (acima à esquerda), 

sagital (acima à direita) e coronal (abaixo à esquerda), seguido da legenda de tecidos. 
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Para simplificar a interpretação da dosimetria computacional, foi escolhido um ponto 

aproximadamente no meio do cimento ósseo radioativo, como mostrado na Figura 4.9, a fim 

de visualizar os resultados ao longo dos planos coronal (X), sagital (Y) e axial (Z) que passam 

por esse ponto. 

 

Figura 4.9 – Ponto zero escolhido no centro do cimento ósseo. 

 

As isocurvas resultantes da simulação da radiação beta e gama do 
166

Ho podem ser 

visualizadas nas Figuras 4.10 e 4.11, respectivamente. Em ambas é possível perceber que a 

energia e a dose é depositada principalmente no interior do cimento ósseo e cai abruptamente 

após seus limites. As demais regiões da vértebra, sobretudo a medula espinhal, se encontram 

em isocurvas abaixo de 10% do valor máximo encontrado. 
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Figura 4.10 - Isocurvas da simulação de partículas beta no centro do cimento radioativo: imagens nos planos 

axial (acima à esquerda), sagital (acima à direita), coronal (abaixo à esquerda), e legenda (abaixo à direita). 
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Figura 4.11 - Isocurvas da simulação da radiação gama no centro do cimento radioativo: imagens nos planos 

axial (acima à esquerda), sagital (acima à direita), coronal (abaixo à esquerda), e legenda (abaixo à direita). 
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As Tabelas 4.6, 4.7 e 4.8 mostram os resultados em cada voxel ao longo de Y, X e Z, 

respectivamente. A partir do resultado da simulação da radiação beta e gama foi calculada a 

dose total por unidade de atividade (Gy.MBq
-1

) inserida na vértebra. Pode-se perceber que a 

dose por MBq depositada pela radiação gama é cerca de 100 vezes inferior à dose depositada 

pela radiação beta, portanto as partículas beta são as maiores responsáveis pela dose na 

vértebra. Isso se deve à maior penetração da radiação gama em relação à partícula beta. A 

partícula beta, por ser carregada, tem maior dE/dx e interage fortemente nos primeiros 

milímetros do tecido, depositando toda sua energia cinética. 

A dose absorvida média no interior do tumor (cimento ósseo) foi de 2,24 Gy.MBq
-1

 e 

na superfície da medula foi de 0,20 Gy.MBq
-1

. Macedo [42], em simulação da 

radiovertebroplastia com 
188

Re obteve 1,47 Gy.MBq
-1

 no sítio do tumor e 0,034 Gy.MBq
-1

  na 

superfície da medula espinhal. Essas discrepâncias de dose entre os modelos se devem 

principalmente às diferenças geométricas e espaciais do cimento ósseo radioativo, e também 

às características de decaimento nuclear dos radioisótopos 
166

Ho e 
188

Re. No modelo atual o 

cimento radioativo foi colocado mais próximo da medula, a apenas 2,4 mm de distância, e 

isso contribuiu bastante para a dose na medula ser maior que no modelo de Macedo. 
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Tabela 4.6 - Distribuição espacial das doses absorvidas geradas pelas emissões beta e gama em Y. 

Tecido 

Posição 

do 

voxel 

em Y 

(mm) 

Dose das betas Dose das gamas 
Dose total  

(beta + gama) 

Valor no voxel 

(MeV/transição) 
Incerteza 

Dose 

/Atividade 

(Gy/MBq) 

Valor no voxel 

(Gy/transição) 
Incerteza 

Dose 

/Atividade 

(Gy/MBq) 

Dose /Atividade 

(Gy/MBq) 

Osso 

esponjoso 

(4,8 mm) 

13,2 1,55E-06 43% 0,02 8,07E-15 6% 0,00 0,02 

12 4,76E-06 24% 0,05 9,39E-15 5% 0,00 0,05 

10,8 1,07E-05 16% 0,12 1,1E-14 5% 0,00 0,12 

9,6 3,44E-05 9% 0,38 1,48E-14 4% 0,00 0,38 

Cimento 

ósseo   

(15,6 mm) 

8,4 6,63E-05 6% 0,57 1,78E-14 4% 0,00 0,57 

7,2 2,10E-04 4% 1,79 9,87E-14 3% 0,01 1,81 

6 2,61E-04 3% 2,23 1,12E-13 3% 0,02 2,25 

4,8 2,89E-04 3% 2,47 1,28E-13 3% 0,02 2,49 

3,6 2,82E-04 3% 2,41 1,28E-13 3% 0,02 2,42 

2,4 2,93E-04 3% 2,50 1,36E-13 3% 0,02 2,52 

1,2 2,70E-04 3% 2,31 1,31E-13 3% 0,02 2,32 

0 2,79E-04 3% 2,38 1,41E-13 3% 0,02 2,40 

-1,2 2,74E-04 3% 2,34 1,49E-13 3% 0,02 2,36 

-2,4 2,70E-04 3% 2,31 1,34E-13 3% 0,02 2,32 

-3,6 2,99E-04 3% 2,55 1,43E-13 3% 0,02 2,57 

-4,8 2,82E-04 3% 2,41 1,31E-13 3% 0,02 2,43 

-6 2,59E-04 3% 2,22 1,19E-13 3% 0,02 2,23 

Osso 

cortical 

(1,2 mm) 

-7,2 2,05E-04 4% 1,38 1,12E-13 3% 0,02 1,40 

Cartilagem 

(1,2 mm) 
-8,4 8,56E-05 7% 1,01 4,32E-14 4% 0,01 1,01 

Medula 

espinhal  

(6 mm) 

-9,6 1,58E-05 14% 0,20 7,51E-15 4% 0,00 0,20 

-10,8 2,12E-06 30% 0,03 5,55E-15 4% 0,00 0,03 

-12 1,01E-06 52% 0,01 5,2E-15 5% 0,00 0,01 

-13,2 2,38E-07 76% 0,00 4,3E-15 5% 0,00 0,00 

-14,4 1,67E-18 33% 0,00 3,71E-15 6% 0,00 0,00 
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Tabela 4.7 - Distribuição espacial das doses absorvidas geradas pelas emissões beta e gama em X. 

Tecido 

Posição 

do 

voxel 

em X 

(mm) 

Dose das betas Dose das gamas 
Dose total   

(beta + gama) 

Valor no voxel 

(MeV/transição) 
Incerteza 

Dose 

/Atividade 

(Gy/MBq) 

Valor no voxel 

(Gy/transição) 
Incerteza 

Dose 

/Atividade 

(Gy/MBq) 

Dose /Atividade 

(Gy/MBq) 

Osso 

esponjoso 

(2,4 mm) 

15,6 1,02E-05 15% 0,11 1,02E-14 5% 0,00 0,11 

14,4 3,87E-05 8% 0,42 1,4E-14 5% 0,00 0,42 

Cimento 

ósseo 

(26,4 

mm) 

13,2 9,79E-05 5% 0,84 1,94E-14 4% 0,00 0,84 

12 2,46E-04 4% 2,11 1E-13 3% 0,01 2,12 

10,8 2,91E-04 3% 2,49 1,17E-13 3% 0,02 2,50 

9,6 2,77E-04 3% 2,37 1,25E-13 3% 0,02 2,39 

8,4 2,92E-04 3% 2,49 1,32E-13 3% 0,02 2,51 

7,2 2,89E-04 3% 2,47 1,29E-13 3% 0,02 2,49 

6 2,65E-04 3% 2,27 1,37E-13 3% 0,02 2,28 

4,8 2,75E-04 3% 2,35 1,39E-13 3% 0,02 2,37 

3,6 2,86E-04 3% 2,44 1,41E-13 2% 0,02 2,46 

2,4 2,95E-04 3% 2,52 1,48E-13 3% 0,02 2,54 

1,2 2,77E-04 3% 2,37 1,45E-13 3% 0,02 2,39 

0 2,79E-04 3% 2,38 1,41E-13 3% 0,02 2,40 

-1,2 2,67E-04 3% 2,28 1,36E-13 3% 0,02 2,30 

-2,4 2,80E-04 3% 2,39 1,42E-13 3% 0,02 2,41 

-3,6 2,88E-04 3% 2,46 1,43E-13 3% 0,02 2,48 

-4,8 2,94E-04 3% 2,51 1,39E-13 3% 0,02 2,53 

-6 2,78E-04 3% 2,38 1,41E-13 3% 0,02 2,40 

-7,2 2,80E-04 3% 2,40 1,35E-13 3% 0,02 2,41 

-8,4 2,73E-04 3% 2,34 1,33E-13 3% 0,02 2,36 

-9,6 2,80E-04 3% 2,40 1,2E-13 3% 0,02 2,41 

-10,8 2,48E-04 4% 2,12 1,06E-13 3% 0,01 2,14 

-12 2,05E-04 4% 1,75 9,31E-14 3% 0,01 1,76 

Osso 

esponjoso 

(2,4 mm) 

-13,2 6,86E-05 7% 0,75 1,72E-14 4% 0,00 0,75 

-14,4 2,38E-05 11% 0,26 1,18E-14 5% 0,00 0,26 
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Tabela 4.8 - Distribuição espacial das doses absorvidas geradas pelas emissões beta e gama em Z. 

Tecido 

Posição 

do 

voxel 

em Z 

(mm) 

Dose das betas Dose das gamas 
Dose total     

(beta + gama) 

Valor no voxel 

(MeV/transição) 
Incerteza 

Dose 

/Atividade 

(Gy/MBq) 

Valor no voxel 

(Gy/transição) 
Incerteza 

Dose 

/Atividade 

(Gy/MBq) 

Dose /Atividade 

(Gy/MBq) 

Osso 

esponjoso 

(3,6 mm) 

9,6 9,71E-07 39% 0,01 9,5E-15 5% 0,00 0,01 

8,4 4,84E-06 24% 0,05 1,18E-14 5% 0,00 0,05 

7,2 1,63E-05 13% 0,18 1,52E-14 4% 0,00 0,18 

Cimento 

ósseo 

(13,2 

mm) 

6 5,96E-05 7% 0,51 1,87E-14 4% 0,00 0,51 

4,8 2,17E-04 4% 1,86 1,06E-13 3% 0,01 1,87 

3,6 2,73E-04 3% 2,33 1,25E-13 3% 0,02 2,35 

2,4 2,89E-04 3% 2,47 1,38E-13 3% 0,02 2,49 

1,2 2,75E-04 3% 2,35 1,32E-13 3% 0,02 2,37 

0 2,79E-04 3% 2,38 1,41E-13 3% 0,02 2,40 

-1,2 2,93E-04 3% 2,50 1,41E-13 2% 0,02 2,52 

-2,4 2,72E-04 3% 2,32 1,45E-13 3% 0,02 2,34 

-3,6 2,84E-04 3% 2,43 1,36E-13 3% 0,02 2,44 

-4,8 2,77E-04 3% 2,37 1,38E-13 3% 0,02 2,39 

-6 2,77E-04 3% 2,37 1,28E-13 3% 0,02 2,39 

Osso 

esponjoso 

(6 mm) 

-7,2 2,23E-04 4% 2,44 1,12E-13 3% 0,02 2,46 

-8,4 5,93E-05 7% 0,65 1,97E-14 4% 0,00 0,65 

-9,6 1,88E-05 12% 0,21 1,63E-14 4% 0,00 0,21 

-10,8 7,02E-06 21% 0,08 1,27E-14 5% 0,00 0,08 

-12 4,68E-07 58% 0,01 9,79E-15 5% 0,00 0,01 
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A dose absorvida, expressa em unidade Gy.MBq
-1

, nos possibilita inferir a dose 

acumulada e a dose biológica efetiva para qualquer atividade injetada na vértebra. Esta 

avaliação foi determinada para a atividade inicial A0 = 32,5 MBq, que é a atividade induzida 

em 1 mg da biocerâmica CaP-Ho; e para a atividade inicial A0 = 24,9 MBq, que representa a 

atividade necessária para produzir um BED médio no cimento ósseo de 72 Gy10. O BED na 

medula espinhal foi calculado com fator α/β = 2 Gy, sendo que nos demais tecidos foi adotado 

o fator α/β = 10 Gy. As Tabelas 4.9, 4.10 e 4.11 exibem esses valores de dose e BED nas 

coordenadas Y, X e Z, respectivamente. De imediato foi observado que as doses, assim como 

os BEDs, caem abruptamente nos tecidos ao redor do cimento ósseo. Inclusive, nas 

extremidades do cimento ósseo foram detectados pontos com valores de dose bem abaixo da 

dose máxima, chegando a até 20% deste valor.  
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Tabela 4.9 – Avaliação espacial de dose e BED em Y. 

Tecido 

Posição do 

voxel em Y 

(mm) 

A0 = 32,5 MBq A0 = 24,9 MBq 

Dose 

(Gy) 

BED 

(Gy10) 

BED 

(Gy2) 

Dose 

(Gy) 

BED 

(Gy10) 

BED 

(Gy2) 

Osso 

esponjoso 

(4,8 mm) 

13,2 0,6 0,6 - 0,4 0,5 - 

12 1,7 1,8 - 1,3 1,3 - 

10,8 3,8 3,9 - 2,9 3,0 - 

9,6 12,3 13,1 - 9,4 9,9 - 

Cimento 

ósseo    

(15,6 mm) 

8,4 18,5 20,3 - 14,1 15,2 - 

7,2 58,8 77,1 - 44,9 55,6 - 

6 73,0 101,3 - 55,8 72,3 - 

4,8 81,0 115,7 - 61,9 82,2 - 

3,6 78,8 111,7 - 60,3 79,5 - 

2,4 82,0 117,6 - 62,7 83,5 - 

1,2 75,5 105,7 - 57,7 75,4 - 

0 78,1 110,5 - 59,7 78,6 - 

-1,2 76,8 108,0 - 58,7 76,9 - 

-2,4 75,5 105,8 - 57,8 75,4 - 

-3,6 83,7 120,7 - 64,0 85,6 - 

-4,8 79,0 112,0 - 60,4 79,7 - 

-6 72,6 100,6 - 55,5 71,9 - 

Osso 

cortical  

(1,2 mm) 

-7,2 45,4 56,3 - 34,7 41,1 - 

Cartilagem 

(1,2 mm) 
-8,4 32,9 38,6 - 25,1 28,5 - 

Medula 

espinhal    

(6 mm) 

-9,6 6,4 - 7,5 4,9 - 5,5 

-10,8 0,9 - 0,9 0,7 - 0,7 

-12 0,4 - 0,4 0,3 - 0,3 

-13,2 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 

-14,4 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

 

 

  



  Blanda Alves Donanzam – PCTN / UFMG 

 

58 
 

Tabela 4.10 - Avaliação espacial de dose e BED em X. 

Tecido 

Posição do 

voxel em X 

(mm) 

A0 = 32,5 MBq A0 = 24,9 MBq 

Dose (Gy) BED (Gy10) Dose (Gy) BED (Gy10) 

Osso 

esponjoso 

(2,4 mm) 

15,6 3,7 3,8 2,8 2,9 

14,4 13,8 14,8 10,6 11,1 

Cimento 

ósseo  

(26,4 mm) 

13,2 27,3 31,2 20,9 23,2 

12 68,9 94,1 52,7 67,4 

10,8 81,4 116,5 62,2 82,7 

9,6 77,7 109,6 59,4 78,1 

8,4 81,6 117,0 62,4 83,1 

7,2 81,0 115,8 61,9 82,3 

6 74,2 103,5 56,8 73,8 

4,8 77,1 108,5 58,9 77,3 

3,6 80,0 113,9 61,2 81,0 

2,4 82,6 118,7 63,1 84,2 

1,2 77,7 109,6 59,4 78,1 

0 78,1 110,5 59,7 78,6 

-1,2 74,8 104,4 57,2 74,5 

-2,4 78,4 110,9 59,9 79,0 

-3,6 80,5 114,9 61,6 81,7 

-4,8 82,4 118,3 63,0 84,0 

-6 78,0 110,2 59,6 78,5 

-7,2 78,5 111,1 60,0 79,1 

-8,4 76,6 107,6 58,5 76,7 

-9,6 78,4 111,0 60,0 79,0 

-10,8 69,4 95,0 53,1 68,0 

-12 57,3 74,7 43,8 54,0 

Osso 

esponjoso 

(2,4 mm) 

-13,2 24,5 27,6 18,7 20,6 

-14,4 8,5 8,9 6,5 6,7 
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Tabela 4.11 - Avaliação espacial de dose e BED em Z. 

Tecido 

Posição do 

voxel em Z 

(mm) 

A0 = 31,5 MBq A0 = 24,9 MBq 

Dose (Gy) BED (Gy10) Dose (Gy) BED (Gy10) 

Osso 

esponjoso 

(3,6 mm) 

9,6 0,4 0,4 0,3 0,3 

8,4 1,8 1,8 1,4 1,4 

7,2 5,9 6,0 4,5 4,6 

Cimento 

ósseo   

(13,2 mm) 

6 16,6 18,1 12,7 13,6 

4,8 60,9 80,5 46,6 58,0 

3,6 76,4 107,3 58,4 76,5 

2,4 81,0 115,9 62,0 82,3 

1,2 77,0 108,4 58,9 77,2 

0 78,1 110,5 59,7 78,6 

-1,2 82,0 117,5 62,7 83,5 

-2,4 76,1 106,8 58,2 76,1 

-3,6 79,4 112,9 60,7 80,3 

-4,8 77,6 109,6 59,4 78,0 

-6 77,5 109,4 59,3 77,9 

Osso 

esponjoso 

(6 mm) 

-7,2 79,9 113,7 61,1 80,9 

-8,4 21,2 23,5 16,2 17,6 

-9,6 6,7 7,0 5,2 5,3 

-10,8 2,6 2,6 2,0 2,0 

-12 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

As doses e os BEDs de alguns protocolos de radioterapia e de radiovertebroplastia 

com Ho
166

 foram colocados na Tabela 4.12. Na radioterapia convencional para o tratamento 

efetivo de tumores a dose depositada no tumor é de 60 Gy em 30 frações, se esse protocolo 

fosse aplicado na vértebra resultaria em um BED terapêutico no tumor de 72 Gy10 e um BED 

na medula de 120 Gy2. Nesse regime, a medula espinhal receberia uma dose inaceitável, além 

do mais, os pacientes com metástases vertebrais são frequentemente debilitados e necessitam 

de protocolos curtos para uma redução mais rápida da dor e melhoria da qualidade de vida. O 

fracionamento de 30 Gy em 10 frações está entre os mais usados na radioterapia de metástases 

vertebrais [30]. Doses únicas de 8 a 24 Gy podem ser dadas limitando a dose na medula em 
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10 Gy. Contudo, esses protocolos geram efeitos biológicos insuficientes no tumor e ainda 

altos para a medula espinhal. A longo prazo, esses protocolos tendem a uma maior 

probabilidade de falhas no controle tumoral e dano à medula espinhal. 

Tabela 4.12 – Dose e BEDs para diferentes regimes de radioterapia e de radiovertebroplastia com 
166

Ho. 

Tipo de 

radioterapia 

Dose no 

tumor (Gy) 

Fracionamento 

da dose 

BED no 

tumor (Gy10) 

Dose na medula 

espinhal (Gy) 

BED na medula 

espinhal (Gy2) 

Radioterapia 

convencional 
60,0 30 x 2 Gy 72,0 60,0 120,0 

Radioterapia externa 

em metástase 

vertebral 

30,0 10 x 3 Gy 39,0 30,0 75,0 

Radiocirurgia em 

metástase vertebral 
16,0 1 x 16 Gy 41,6 10,0 60,0 

Radiovertebroplastia 

com 32,5 MBq de 

Ho
166 

72,8 em até 7 dias 102,0 6,4 7,5 

Radiovertebroplastia 

com 24,9 MBq de 

Ho
166

 

55,6 em até 7 dias 72,0 4,9 5,5 

 

Na radiovertebroplastia, o cimento ósseo radioativo é implantado no local do tumor, 

sendo assim considerou-se que a dose no tumor é a mesma no cimento radioativo. Sendo 

assim, para 32,5 MBq (1,0 mg de CaP-Ho) o tumor recebe, em média, a dose de 72,8 Gy e 

BED de 102,0 Gy10, que é superior às das radioterapias usuais. A medula espinhal recebe no 

máximo a dose de 6,4 Gy (menos de 10% da dose no tumor) e BED de 7,5 Gy2, sendo 

bastante inferior às dos regimes praticados. Para obtermos o mesmo BED terapêutico (72 

Gy10) da radioterapia convencional no tumor, é necessário colocar 24,9 MBq de Ho
166

 no 

cimento ósseo. Neste caso a dose média no tumor é de 55,6 Gy, a dose máxima na medula é 

de 4,9 Gy com BED de 5,5 Gy2, ou seja, a medula recebe menos que 10% do dano biológico 

produzido pelos regimes de radioterapia usuais. Vale lembrar que o cimento ósseo radioativo 

foi propositalmente posicionado na porção do corpo vertebral mais próxima à medula 

espinhal para simular a situação na qual a medula espinhal receberá a maior dose. Por 
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conseguinte, nas situações em que o cimento ósseo radioativo é colocado em regiões mais 

distante da medula, é de se esperar que a dose na medula seja ainda menor. Logo, com relação 

aos tratamentos radioterápicos atualmente praticados, a radiovertebroplastia com 
166

Ho 

possibilita um efeito biológico superior no tumor e inferior na medula.  

Após o procedimento da radiovertebroplastia com 
166

Ho, a dose absorvida decai 

exponencialmente no tempo, com meia-vida de 26,8 h. Conforme a Figura 4.12, no 1° dia 

acumula-se 46% da dose total, já no 2° dia acumula-se 71% da dose total, e em apenas 7 dias 

acumula-se 99% da dose total. Nesse sentido a radiovertebroplastia com 
166

Ho se assemelha à 

radioterapia hipofracionada, com o diferencial de ser um procedimento único que aplica doses 

terapêuticas no tumor em até 7 dias e poupa a medula espinhal dos efeitos tardios. 

 

Figura 4.12 – Gráfico de dose acumulada relativa em função do tempo de decaimento do 
166

Ho. 
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Dessa forma, são sugeridas algumas possíveis vantagens da radiovertebroplastia com 

166
Ho: 

 Acoplamento da estabilização do corpo vertebral (vertebroplastia) com o tratamento 

com radiação para controle tumoral (radioterapia) em procedimento único e 

minimamente invasivo;  

 Acoplamento de efeito analgésico da vertebroplastia com a radioterapia. Após a 

radiovertebroplastia, a analgesia pela vertebroplastia inicia em 24 à 48 horas, e 

adiciona o efeito analgésico da radioterapia em cerca de uma semana; 

 O cimento ósseo incorporado com o radionuclídeo 
166
Ho, emissor β

-
 de meia-vida 

curta, possibilita que sejam aplicadas doses terapêuticas na lesão tumoral e doses 

baixas na medula espinhal. Esta é uma característica interessante no caso de tumores 

radioresistentes, em que pode ser dada uma dose elevada sem prejuízo significativo da 

medula; 

 A radiovertebroplastia pode ser realizada em conjunto com a radioterapia de vértebra. 

Nesse caso a radiovertebroplastia oferece uma dose extra localizada no sítio da lesão; 

 Permite o tratamento de recidivas, ou seja, pode ser realizada em vértebras já 

irradiadas onde ocorreu o retorno da lesão; 

 Diferente da teleterapia, a radiovertebroplastia preserva os órgãos adjacentes à 

vértebra; 

 O 
166

Ho emite fótons gama que permitem determinar sua localização pela técnica de 

Tomografia por emissão de fóton único (SPECT). 

Algumas possíveis desvantagens da radiovertebroplastia com 
166

Ho também são 

sugeridas: 

 Não promove a irradiação de toda a vértebra, uma vez que o alcance das partículas β
-
 é 

da ordem de milímetros e as técnicas de vertebroplastia e cifoplastia não permitem o 

preenchimento total da vértebra com cimento ósseo; 

 É um tratamento de difícil controle espacial de dose, sendo quase impossível dar a 

dose precisa no volume desejado e alcançar os critérios de homogeneidade da 

teleterapia; 
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 Expõe os profissionais envolvidos no procedimento a material radioativo, 

necessitando cuidados na manipulação para evitar contaminações radioativas; 

 O extravasamento de cimento ósseo radioativo no canal vertebral levaria a um dano 

inaceitável à medula espinhal. Dessa forma, a integridade da parede posterior do corpo 

vertebral deve ser um pré-requisito fundamental para evitar esse acidente. 
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5 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
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Neste trabalho foram desenvolvidas biocerâmicas baseadas em ortofosfatos de cálcio 

incorporadas com hólmio e samário, CaP-Ho e CaP-Sm. Na síntese foi implementada uma 

rota sol-gel de etapas simples, que gerou principalmente as fases bioativas β-fosfato tricálcio e 

hidroxiapatita, sendo que o hólmio e o samário foram incorporados na forma de fosfato. As 

biocerâmicas, quando submetidas à ativação neutrônica, alcançam atividades consideráveis 

para radioterapia que podem ser facilmente obtidas em reatores de pesquisa existentes no 

Brasil. Dessa forma, CaP-Ho e CaP-Sm surgem como cerâmicas bioativas com grande 

potencial de aplicação na forma de cimento ósseo radioativo.  

A dosimetria computacional apontou que através da radiovertebroplastia com 
166

Ho é 

possível aplicar doses terapêuticas localizadas no tumor com menos de 10% da dose na 

medula espinhal. Por conseguinte, pode-se inferir que a técnica seria segura e eficaz no 

tratamento localizado de lesões vertebrais. Contudo, os benefícios da radiovertebroplastia 

com 
166

Ho devem ser comprovados por meio de ensaios clínicos, pois somente assim serão 

estabelecidas as indicações clínicas da técnica e os riscos reais envolvidos no procedimento.  

Como perspectiva desta pesquisa, espera-se que as biocerâmicas CaP-Ho e CaP-Sm  

possam ser utilizadas em estudos da radiovertebroplastia in vivo e possibilitem também 

aplicações em outras estruturas ósseas acometidas por tumores. 

Seria interessante a investigação de outros biomateriais, tais como os biovidros, e de 

outros radioisótopos a serem aplicados em radiovertebroplastia. Os radioisótopos 
90

Y (T1/2 = 

64 h) e 
188

Re (T1/2 = 16,7 h) são emissores β
-
 que possuem características apropriadas, porém 

somente o 
188

Re pode ser produzido em reatores de pesquisa com baixo fluxo de nêutrons. A 

Terapia por Captura de Nêutrons pelo Boro (Boro Neutron Capture Therapy - BNCT) pode 

ser avaliada na radiovertebroplastia, neste caso existe a vantagem do radioisótopo 
11

B ser 

produzido após a inserção do boro não radioativo na vértebra. 

Existe uma grande expectativa de que este trabalho possa estimular outras pesquisas 

a fim de desenvolver e implementar a radiovertebroplastia como tratamento de metástases 

vertebrais. 
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