
O câncer de mama é o tipo mais

frequente entre mulheres. Devido à posição

anatômica da mama, a radioterapia com

técnica conformacional 3D (3D-RTC), pode

causar efeitos secundários aos tecidos

normais adjacentes, principalmente ao

coração. Estudos prévios associaram 3D-

RTC e toxicidade cardíaca tardia. A

severidade da toxicidade induzida pela

radiação está intimamente ligada ao volume

e a dose de radiação recebida pelo tecido

cardíaco e suas estruturas .

Avaliar a distribuição de dose da mama e dos

órgãos de risco (OAR), com ênfase em

estruturas individuais do coração, para a

técnica 3D-RTC em pacientes submetidas à

cirurgia conservadora da mama esquerda.
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Foi realizada a aquisição de imagens em

tomógrafo multislice de 64 canais sincronizado

ao eletrocardiograma após injeção de meio de

contraste iodado em 10 pacientes com

indicação de radioterapia em mama esquerda,

sem cadeias de drenagem. Um radio-

oncologista e um cardiologista delinearam os

contornos dos volumes alvo e dos OARs:

pulmão ipsilateral, tronco pulmonar (TP),

coração, ventrículos direito e esquerdo (VE e

VE), átrios direito e esquerdo, artéria

descendente anterior esquerda (ADA), aorta,

artéria coronária direita e artéria circunflexa.

Na figura 1 temos a ilustração de um corte

axial da tomografia realizada mostrando a

distribuição de dose, as entradas de campos

de tratamento e os OARs e volume alvo

delineados. A figura 2 mostra a reconstrução

tridimensional de todas estruturas individuais

do coração. Num sistema de planejamento foi

realizado um plano de tratamento com a

técnica 3D-RTC para cada paciente. Analisou-

se o histograma dose-volume e os volumes

para diferentes doses (V2, V5, V10, V20 e

V30) de cada OAR e volumes alvos foram

determinadas. Foram calculados as médias e

respectivos desvios padrões.
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Figura 1: ilustração de um corte axial da tomografia realizada 

mostrando a distribuição de dose, as entradas de campos de 

tratamento e os OARs e volume alvo delineados..

por conseguinte, altos valores de desvio

padrão foram encontrados. Isso se deve

possivelmente às variações anatômicas entre

as pacientes fazendo com que as estruturas

estejam mais próximas ou não dos campos

de tratamento.

REFERÊNCIAS

Figura 2: reconstrução tridimensional de todas estruturas 

individuais do coração

•Umberto Veronesi, M.D. et al. Twenty-Year Follow-up of a Randomized Study

Comparing Breast-Conserving Surgery with Radical Mastectomy for Early

Breast Cancer. N Engl J Med 2002;

•Duygu Baycan et al. Field-in-field IMRT versus 3D-CRT of the breast.

Cardiac vessels, ipsilateral lung, and contralateral breast absorbed doses in

patients with left-sided lumpectomy: a dosimetric comparison. Jpn J Radiol

2012;

•Darby SC, et al. Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy

for breast cancer. N Engl J Med. 2013;J Med Assoc Thai. 2008;

•Zhang L, et al. Estimating cardiac substructures exposure from diverse

radiotherapy techniques in treating left-sided breast cancer. Medicine

(Baltimore). 2015;

As estruturas do coração que apresentaram

valores de dose mais relevantes foram: TP,

ADA e VD e VE. A média e desvio padrão dos

volumes (em %) V5, V10, V20 e V30,

respectivamente, para o coração foram:

11,9±4,4, 7,7±3,5, 5,9±2,8 e 4,9±2,4 e para

a ADA foram: 61±18, 52±23, 48±22 e

45±22. A tabela ao lado resume os valores da

média e desvio padrão de todos parâmetros

analisados para cada estrutura delineada.

O método de aquisição de imagens utilizado

permite o delineamento preciso de todas as

estruturas individuais do coração e análise

detalhada da distribuição de dose em cada

uma. Os valores de volume irradiado de cada

estrutura apresentaram grande variação e,

Estrutura 

Delineada
Média ±Desvio padrão

Coração(%)

V5 11,9 4,4

V10 7,7 3,5

V20 5,9 2,8

V30 4,9 2,4

Atrio Direito (%)

V2 0,0 0,0

Atrio Esquerdo 

(%)

V2 2,5 2,1

Aorta (%)

V2 0,0 0,0

Artéria Coronária 

Direita(%)

V2 0,0 0,1

Artéria Circunflexa 

(%)

V2 17 23

Arteria

Descendente 

Anterior Esquerda 

(%)

V5 61 18

V10 52 23

V20 48 22

V30 45 22

Tronco Pulmonar 

(%)

V2 12 11

V5 0,6 1,4

V10 0,1 0,3

V20 0,0 0,0

V30 0,0 0,0

Ventrículo Direito 

(%)

V2 45 12

V5 13,2 7,9

V10 7,3 6,3

V20 5,8 4,7

V30 4,5 4,1

Ventrículo 

Esquerdo (%)

V5 24 10

V10 15,2 8,8

V20 12,7 7,0

V30 10,8 6,6
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