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nNas fases iniciais o cancro é
localizado e o tratamento é lo-
co-regional. Assim, a área a
tratar deve envolver o tumor
primário, as áreas adjacentes
e os gânglios linfáticos que
drenam a linfa da área tumo-
ral. As opções do tratamento
oncológico nos estágios ini-
ciais da doença oncológica
são a cirurgia e a radioterapia.
Neste artigo abordaremos a
radioterapia. Os aspectos da
cirurgia oncológica serão
abordados no próximo artigo.

A radioterapia é a modali-
dade terapêutica que utiliza
radiações ionizantes capazes
de matar as células, para o
tratamento do cancro. 
O processo de ionização, cau-
sa lesões nas células ao afetar
o ADN e pode causar a morte
celular. 

Os efeitos biológicos das ra-
diações ionizantes 

Os efeitos biológicos das ra-
diações são podem ser direc-
tos e indirectos.
— Directos- quando a radia-
ção interage directamente
com moléculas importantes
como o ADN, podendo cau-
sar mutações ou morte celu-
lar;
—  Indirectos- quando a ra-
diação divide as moléculas de
água. Formam-se radicais li-
vres de oxigénio que podem
alterar outras moléculas im-
portantes do nosso organis-

mo. Este mecanismo é muito
eficaz, uma vez que o nosso
corpo é composto por mais de
70% de água. Os tumores bem
irrigados (ricos em oxigénio)
são mais sensíveis à radiação,
uma vez que mais radicais li-
vres de oxigénio se formam e
existe maior probabilidade
destas moléculas lesarem as
células tumorais. A anemia di-
minui a eficácia da radiotera-
pia. Existem tumores malig-
nos muito sensíveis à radiote-
rapia, como por exemplo os
linfomas; e outros são resis-
tentes como o melanoma.

Como podemos perceber,
se utilizarmos a radiação io-
nizante de forma apropriada
poderemos matar células
que não são úteis ao nosso or-
ganismo, como as células
malignas, mas teremos que
ter cuidado para não lesar-
mos as células normais.

Radiação ionizante no 
tratamento do cancro

A radiação ionizante utilizada
para o tratamento do cancro
é semelhante à utilizada
quando realizamos um RX
do tórax, mas de elevada
energia. Essa radiação é, na
sua maioria das vezes, gerada
num aparelho chamado ace-
lerador linear (Fig. 1). A maio-
ria destes aparelhos conse-
gue produzir dois tipos de
partículas, os fotões e os ele-
trões. Estas partículas são uti-
lizadas no tratamento. A ra-
diação é medida em unida-
des denominadas de Gray
(Gy) e indicam a quantidade
de energia que é absorvida
pelo tecido. Um Gray equiva-
le à absorção de um Joule/kg.

A radioterapia pode causar
efeitos secundários. Estes po-
dem ser agudos e imediatos
(ocorrendo durante o trata-

mento), iniciando-se entre a
2ª e 3ª semana de tratamento.
Estes efeitos relacionam-se
com a dose, volume e fraccio-
namento da radioterapia e da
associação com a quimiotera-
pia; o eritema ou a mucosite
são as manifestações clínicas
dos efeitos agudos e imedia-
tos. Podem também ser agu-
dos e tardios (até 1-3 meses
após a radioterapia) como a
radiopneumonite, proctite,
gastrite. Podem ainda ser tar-
dios (> 3 meses após radiote-
rapia) como fibrose tardia, in-
suficiência cardíaca progres-
siva, mielite, enterite.

Radiação externa e o 
planeamento 
do tratamento

As partículas (fotões e elec-
trões) são disparadas pelo
acelerador linear e atraves-
sam o corpo para atingir o tu-
mor primário e áreas adja-
centes. Assim a radiação pro-
vém de um aparelho externo
ao nosso corpo e é conhecida
como radioterapia externa. 

Para que as radiações atin-
jam o alvo certo, e os tecidos
normais sejam poupados, é
necessário planear o trata-
mento. Exames de imagem
como a tomografia computo-
rizada, a ressonância magné-
tica e exames funcionais co-
mo o PET são utilizados para
planear o tratamento. Os da-
dos desses exames são trans-
feridos para o programa da
máquina que controla o ace-
lerador linear e a radiação
só atingirá o volume (al-
vo) que for definido
previamente. No pro-
cesso de planeamento
são definidos os cam-
pos a irradiar e a pou-
par (Fig. 2). Existem ór-
gãos que são muito

sensíveis às radiações e de-
vem ser sempre poupados
como o intestino delgado, a
medula espinal o coração.

Outros aspectos importan-
tes são o cálculo da dose diária
e total necessária de radiação,
o número de fracções em que
a dose total é administrada
(tempo de libertação da dose),

a duração do tratamento e o
local a irradiar (volume). 

Se girarmos a fonte de ra-
diação externa à volta do
doente, o alvo (o tumor pri-
mário) pode ser sempre atin-
gido, mas o tecido normal re-
cebe uma dose pequena di-
minuindo assim o risco de
efeitos adversos (Fig. 3).

Braquiterapia
Há situações especiais em
que a fonte de radiação é co-
locada em cavidades naturais
do nosso corpo (vagina, esó-
fago), ou no nosso corpo atra-
vés de agulhas ou a colocação
de pequenos tubos dentro
dos quais são colocadas as
fontes de radiação ionizante
(nos tumores da mama, ou
tecidos moles). Por fim, exis-
tem pequenas “sementes”
que emitem radiações e são
introduzidas no órgão (prós-
tata) e ali são deixadas. A ra-
diação emitida tem uma ca-
pacidade de penetração di-
minuta de poucos milímetros
(ao contrário do que aconte-
ce na radiação externa) e, por
esse motivo, devem estar
muito próximos ao tumor
(Fig. 4) mas tem uma eficácia
comprovada.

Profissionais de saúde que
asseguram a radioterapia
Os médicos oncologistas que
prescrevem o tratamento de
radioterapia são os radio-on-
cologistas. Os especialistas
que calculam a dose adequa-
da de radiação para um de-
terminado tratamento são os
dosimetristas e os físicos. Es-
tes também calibram os apa-
relhos. Os técnicos de radio-
terapia realizam exames para
planeamento e tratamentos
de radioterapia externa e co-
laboram nos tratamentos de
braquiterapia. Executam o
posicionamento dos doentes
e realizam protocolos de veri-
ficação da exactidão da admi-
nistração dos tratamentos
planeados. Acompanham
quotidianamente o doente,
direccionando as suas neces-
sidades para os profissionais
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O tumor primário resulta

da transformação maligna

de células de um determina-

do órgão e da multiplicação

desordenada destas células. 

Radiação significa a propagação de energia de um

ponto a outro no espaço, ou em um meio material, a

determinada velocidade. A radiação ionizante possui

energia suficiente para ionizar átomos e moléculas.

Ionizar é o processo de transformar átomos, ou mo-

léculas de carga neutra, em seus respectivos iões, ou

seja, átomos ou moléculas eletricamente carregados.

Ao perder electrões, o átomo ou grupo de átomos

ficará com a carga positiva e se ganhar electrões a

carga será negativa. Ora a radiação ionizante é o tipo

de radiação capaz de ionizar. Partículas como os elec-

trões e os protões que possuam altas energias e são

ionizantes. As partículas alfa, partículas beta (elec-

trões e positrões), os raios gama, raios-x e neutrões

têm capacidade de radiação ionizante. A energia mí-

nima típica da radiação ionizante é de cerca de 10 eV.

As fontes artificiais de radiação são os reactores nu-

cleares, os aceleradores de partículas e os tubos de

raios X. As fontes naturais são os radionuclídeos e ra-

diação cósmica.

Como actua o mecanismo 
da radiação ionizante

Tratamento do cancro: 
o papel da radioterapia




