
i 
 

 
 

LEVANTAMENTO DE PARÂMETROS DE CÁLCULOS DE 

BLINDAGENS DE SALAS DE RADIOTERAPIA UTILIZADOS NO 

PAÍS E SEU IMPACTO NAS METODOLOGIAS DE CÁLCULO 

EXISTENTES 

 

 

 

 

 

 

Fernando Parois Japiassú 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Radioproteção e Dosimetria do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria – IRD, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do 

título de Mestre em Radioproteção e 

Dosimetria. 

Orientadores: Dr. Alessandro Facure N. de 

Salles Soares 

Dr. Luiz Antônio R. da Rosa 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2013 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Japiassú, Fernando Parois  

Levantamento de parâmetros de cálculos de blindagens de salas de 

radioterapia utilizados no país e seu impacto nas metodologias de cálculo 

existentes / Fernando Parois Japiassú. – Rio de Janeiro: IRD/CAPES, 2013. 

      xii, 90 f.; il.; 29cm. 

 

  

 

   Orientadores: Alessandro Facure Neves 

Luiz Antônio R. da Rosa 

                Dissertação (mestrado) – Instituto de Radioproteção e Dosimetria. 2013             

 

     Referências bibliográficas: f. 87-90 

 

      

    1. Radioterapia  2. Cálculo de blindagens 3. Aceleradores lineares 4.  

Teleterapia. 5. Efeitos biológicos. 6. Radioproteção. I. Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria. II. Título. 

      

 

 
 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha esposa, Claire, pelo carinho, compreensão e apoio que foram 

fundamentais no desenvolvimento desse trabalho. 

Ao professor e orientador, Alessandro Facure, pela orientação, paciência e por 

ter me dado a oportunidade de realizar este trabalho. 

Ao professor e co-orientador, Luiz Antônio, pelo apoio e contribuições para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

À minha mãe e à minha irmã, que me apoiaram de todas as maneiras durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

Aos amigos do IRD, Cristian e Tiago pelas ricas discussões sobre radioproteção 

e radioterapia. 

À CNEN e o IRD pelo apoio financeiro e de infraestrutura para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Aos físicos dos serviços de radioterapia visitados, pela paciência e presteza 

durante fase de levantamento dos parâmetros de tratamento. 

Ao colega Hélio Salmon, pela oportunidade de estágio que de certa forma 

contribuiu para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Aos funcionários do serviço departamento de Física Médica do IRD, pelo 

suporte durante o curso de Mestrado. 

À todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para o êxito deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

RESUMO 

 

Ao projetar salas de tratamentos de radioterapia, as dimensões das barreiras são 

estabelecidas com base em metodologias de cálculo americanas, especificamente 

relatórios da NCRP Nº 49, Nº 51 e, mais recentemente, a NCRP Nº 151. Estes cálculos 

se baseiam em parâmetros que refletem as previsões de tratamentos a serem realizados 

no interior da sala, a qual, por sua vez, reflete a realidade específica de cada país. 

Existe, no entanto, uma variedade de técnicas modernas de radioterapia, tais como 

radioterapia de intensidade modulada (IMRT), irradiação de corpo inteiro (TBI) e 

radiocirurgia (RCE), em que os doentes são tratados de uma maneira muito diferente do 

que durante os tratamentos mais convencionais. Essas modificações no tratamento não 

são levadas em conta pela metodologia de cálculo de blindagens tradicional, podendo 

acarretar em salas de tratamento mal projetadas. 

A fim de estabelecer uma comparação entre a metodologia utilizada no calculo de 

blindagem projeto e a realidade dos tratamentos realizados no Brasil, duas instalações 

de radioterapia foram selecionados, ambas fazendo uso de técnicas de tratamento 

tradicionais e modernas, como descrito acima. Dados relativos aos tratamentos 

realizados durante um período de seis (6) meses de operação em ambas as instituições 

foram coletados. Baseado nestas informações, um novo conjunto de parâmetros de 

utilização, necessários para a concepção de blindagem, foram estabelecidos. Isto 

permitiu um novo cálculo da espessura das barreiras. A espessura da barreira resultante 

desse cálculo foi então comparada com a espessura da barreira proposta no projeto de 

blindagem, aprovado pela autoridade reguladora. 

Em primeiro lugar, referente à instalação pública, a espessura de todas as barreiras 

primárias propostas no projeto de blindagem são maiores do que a espessura resultante a 

partir de cálculos baseados em parâmetros observados na rotina. Em segundo lugar, 

relativo à instalação particular, os dados mostram que as espessuras de três das quatro 

barreiras primárias descritas no projeto são maiores do que a espessura resultante de 

cálculos com base nas condições de funcionamento atuais. Quando as espessuras das 

barreiras secundárias foram calculadas com base nas médias dos tratamentos realizados 

nos primeiros seis meses de 2011, os resultados ficaram abaixo das espessuras propostas 

no projeto de blindagem da instalação pública. No entanto, os dados que refletem as 

situações mais extremas observadas na rotina mostram que a espessura proposta no 

projeto de blindagem não atende aos requisitos de proteção. Na instalação privada, 

estimativas conservadoras foram utilizadas na concepção do projeto de blindagem, o 

que resultou em espessuras de barreiras adequadas para condições de funcionamento 

normais e extremas. De fato, as espessuras de barreira construídas são, em média, 31 

centímetros maior espessura maior do que a exigida pelos dados baseados na rotina. 

A espessura da barreira primária resultante a partir de cálculos baseados na rotina de 

utilização sustenta a hipótese de que há uma redução da necessidade de espessura da 

barreira primária em instalações que utilizam técnicas modernas de radioterapia, em 

contraponto aos requisitos de espessura primária de instalações que utiliza apenas 

técnicas de tratamento convencionais. A hipótese de um aumento das necessidades de 

espessura para barreiras secundárias das instalações que utilizam IMRT foi confirmada 

pelos dados obtidos da instalação pública. Os resultados obtidos da instalação particular 

denotam que a adição de fatores conservadoras no método de cálculo tem um potencial 

de produzir barreiras adequadas para ambas as condições, médias e extremas, de 

utilização do acelerador. No entanto, o aumento dos custos correspondentes deve ser 

considerado. 

Palavras chave: Radioterapia; Cálculo de Blindagens; Aceleradores Lineares. 
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ABSTRACT 

 

 

When designing radiotherapy treatment rooms, the dimensions of barriers are 

established on the basis of American calculation methodologies, specifically NCRP 

Report Nº 49, NCRP Report Nº 51, and, more recently, NCRP Report Nº 151. Such 

barrier calculations are based on parameters reflecting predictions of treatments to be 

performed within the room, which, in turn, reflect a specific reality found in a country. 

There exists, however, a variety of modern radiotherapy techniques, such as Intensity 

Modulated Radiation Therapy (IMRT), Total Body Irradiation (TBI) and radiosurgery 

(SRS), where patients are treated in a much different way than during more 

conventional treatments, which are not taken into account in the traditional shielding 

calculation methodology. This may lead to a faulty design of treatment rooms.  

In order to establish a comparison between the methodology used to calculate shielding 

design and the reality of treatments performed in Brazil, two radiotherapy facilities were 

selected, both of them offering traditional and modern treatment techniques as described 

above. Data in relation with treatments performed over a period of six (6) months of 

operations in both institutions were collected. Based on this information, a new set of 

realistic parameters required for shielding design was established, which in turn allowed 

for a new calculation of barrier thickness for both facilities. The barrier thickness 

resulting from this calculation was then compared with the barrier thickness proposed as 

part of the original shielding design, approved by the regulatory authority.  

First, concerning the public facility, the thickness of all primary barriers proposed in the 

shielding design was actually larger than the thickness resulting from calculations based 

on realistic parameters. Second, concerning the private facility, the new data show that 

the thickness of three out of the four primary barriers described in the project is larger 

than the thickness resulting from calculations based on current operating conditions. 

When it comes to thickness of secondary barriers, calculations based on averages of 

treatments over six months show results below the proposed thicknesses in the shielding 

design of the public facility. However, data reflecting the most extreme situations 

observed in routine operations show that the thickness proposed in the design project 

does not meet shielding requirements. In the private facility, more conservative 

estimates were used in the shielding design, which resulted in suitable barrier thickness 

in both normal and extreme operating conditions. In fact, the actual barrier thickness is 

in average 31 cm greater than the thickness required by the reality-based data. 

The primary barrier thickness resulting from reality-based calculations supports the 

assumption than smaller primary barrier thickness is required in facilities using modern 

techniques of radiation therapy, as opposed to thickness requirements in facilities that 

only uses conventional treatment techniques. The hypothesis of increased thickness 

requirements for secondary barriers of installations using IMRT was confirmed by data 

obtained from the public facility. The results obtained from the private facility denote 

that the addition of conservative factors in the calculation method will produce barriers 

suitable for both average and extreme conditions of accelerator usage. However, 

corresponding increased costs must also be considered. 

 

Key words: Radiotherapy; Shielding Calculation; Linear Accelerators.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O uso da radiação para o tratamento do câncer cresceu bastante e hoje a 

radioterapia é uma das três principais modalidades de tratamento contra o câncer. A 

radioterapia é empregada em aproximadamente 60% de todos os casos de tumores 

malignos diagnosticados, inclusive naqueles mais prevalentes no país, como os de 

próstata, pulmão, mama e colo uterino [1]. 

Um dos fatores que impulsionam esse crescimento é o aumento da taxa de cura 

de pacientes tratados com essa modalidade. Diversos avanços científicos médicos que 

surgiram recentemente criaram também uma gama imensa de opções terapêuticas para o 

paciente oncológico [2]. Hoje, é possível ampliar as chances de sucesso do tratamento 

devido às melhorias tecnológicas dos equipamentos e do conhecimento dos efeitos 

biológicos da radiação, acumulados durante vários anos desde a descoberta dos raios-x. 

Os avanços tecnológicos ocorridos na radioterapia desde os primeiros 

tratamentos até os dias de hoje são notáveis. Nos primórdios, a busca por feixes mais 

energéticos forçou a criação de aparelhos robustos, extremamente caros e complexos. 

Esse cenário começou a mudar a partir da década de 50, quando muitos outros 

equipamentos foram desenvolvidos para o uso em radioterapia, com atenção especial 

para o irradiador de cobalto e o acelerador linear médico (medical linac). Com os novos 

equipamentos, mais adequados para o uso médico, o maior desafio da radioterapia não 

era mais a busca pela alta energia e sim a busca de uma melhor estratégia para 

irradiação tumoral bem como a redução da toxicidade do tratamento. Nos dias de hoje, 

os modernos equipamentos de radioterapia são capazes de conformar o campo de 

irradiação de modo a atingir tumores das mais variadas formas, com precisão 

milimétrica, em qualquer profundidade no corpo humano e em um curto intervalo de 

tempo. 

O desenvolvimento das novas técnicas de tratamento radioterápico, por outro 

lado, apresenta um importante impacto nas questões relacionadas à proteção 

radiológica. Na busca por maior controle sobre a distribuição das doses de radiação 

administradas no tumor e, visando poupar os tecidos sadios, foi desenvolvida uma 

técnica capaz de modular a intensidade dos feixes de tratamento. Não há dúvidas que a 

radioterapia de intensidade modulada (IMRT) é uma técnica que possibilita uma melhor 
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cobertura tumoral e que permite reduzir os efeitos colaterais inerentes à toxicidade das 

radiações em tecidos normais.  No entanto, a utilização dessa técnica leva à necessidade 

de utilização de um número muito maior de unidades monitoras (UM)
1
, quando 

comparada com técnicas convencionais. A radiocirurgia estereotáxica (RCE) é outra 

técnica que utiliza parâmetros atípicos e não convencionais. Além de fazer uso de um 

alto número de UM a, taxa de dose administrada pelo equipamento também é 

aumentada, podendo atingir, em alguns equipamentos, 1000 cGy/min a 1 m do alvo. 

Quando novas técnicas são propostas e novos parâmetros de tratamento são estipulados, 

deve ser realizada uma avaliação das condições de radioproteção do serviço de 

radioterapia, para verificar se os tratamentos continuam sendo efetuados com segurança. 

Os cálculos de blindagem em radioterapia são baseados nos parâmetros de tratamento e, 

uma vez que estes parâmetros são modificados, as blindagens necessárias para reduzir 

as doses nas redondezas da sala devem ser alteradas. 

A preocupação com a proteção radiológica teve início de forma tardia, mas 

seguiu o desenvolvimento das técnicas radiológicas. Nos primeiros anos após a 

descoberta dos raios-x, em 1895 foi evidenciada a possibilidade de que esses raios 

pudessem vir a causar prejuízos à saúde humana. Conhecendo-se o risco que a radiação 

oferece ao ser humano, algumas medidas protetoras foram desenvolvidas. Por exemplo, 

blindagens foram desenhadas para conter os tubos de raios-x, além de terem sido 

realizadas medidas experimentais de transmissão e espalhamento da radiação em 

diferentes materiais [3]. Entretanto, nos estágios iniciais da radiologia não existia um 

consenso sobre os aspectos de proteção radiológica a serem cobertos e somente na 

década de 20 as primeiras recomendações foram publicadas [3]. 

A partir da formação de comissões para o estudo e discussão da radioproteção 

como, por exemplo, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) e o 

conselho norte-americano de proteção radiológica (NCRP), foram estabelecidos limites 

de dose para trabalhadores e indivíduos do público. As comissões criadas estabeleceram 

conceitos e recomendaram dados importantes para a projeção de blindagens de salas de 

radioterapia. Por exemplo, as recomendações do NCRP fornecem tabelas com as 

espessuras mínimas de blindagens para reduzir em dez vezes os níveis de radiação em 

                                                           
1
 Uma unidade monitor é uma medida da energia entregue pelo feixe de radiação de um acelerador 

linear empregado em radioterapia por unidade de massa de ar contida no volume sensível de uma 
câmara de ionização interna ao equipamento. Os equipamentos de radioterapia são calibrados para 
administrar uma determinada dose absorvida em determinadas condições. Um padrão de calibração é 
que 1 UM corresponda a uma dose absorvida de 1 cGy. 
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função da energia da radiação (TVL). Também é possível encontrar nos relatórios do 

NCRP sugestões de diversos parâmetros como fatores de uso (U) e ocupação (T), 

tabelas com as frações de espalhamento de radiações nos pacientes, etc. 

 No Brasil, o órgão que regulamenta e fiscaliza a proteção radiológica é a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. No campo particular do cálculo de 

blindagens em radioterapia, o órgão Brasileiro não dispõe de nenhuma norma que 

estabeleça parâmetros nacionais para o cálculo de blindagens de instalações de 

radioterapia. Assim, o órgão Brasileiro segue extraoficialmente as recomendações 

estipuladas pelo NCRP. Entretanto, a metodologia de cálculo de blindagens proposta 

pelo órgão americano se baseia em parâmetros que são reflexo dos tipos de tratamentos 

conduzidos nos Estados Unidos e, portanto, da realidade daquele país. Além disso, há 

no Brasil um aumento do uso das técnicas modernas de radioterapia já mencionadas, 

como IMRT, irradiação de corpo inteiro (TBI) e SRS, onde os pacientes são tratados de 

maneira muito distinta da forma convencional. Essas modificações no tratamento nem 

sempre foram levadas em conta na elaboração de projetos de blindagens, podendo 

acarretar em salas de tratamento mal projetadas. 

A fim de realizar uma comparação entre a metodologia de cálculo convencional, 

adotada na maioria dos projetos de blindagens brasileiros, e a realidade dos tratamentos 

nacionais, foram selecionados dois serviços de radioterapia da cidade do Rio de janeiro 

que fazem uso de técnicas convencionais e técnicas modernas de radioterapia, sendo um 

serviço público e o outro privado. Neste trabalho, designamos o serviço público como 

instalação A e o serviço privado como instalação B. Foi feito um levantamento dos 

parâmetros dos tratamentos desenvolvidos por esses serviços no período de 6 (seis) 

meses. Com base nas informações obtidas através dos tratamentos a que os pacientes 

dos dois hospitais foram submetidos, foram levantados, experimentalmente, os 

parâmetros que representam a realidade de utilização das salas de tratamento. A partir 

desses dados obtidos experimentalmente, as espessuras das barreiras dos serviços de 

radioterapia aqui analisados foram recalculadas e os resultados foram confrontados com 

as espessuras propostas no projeto de blindagem aprovado pela autoridade reguladora.  

 O presente trabalho visa avaliar o impacto dos parâmetros de tratamento 

utilizados no país nas barreiras de uma sala de tratamento projetada com base na 

metodologia de cálculo proposta nos projetos aprovados pela CNEN. Com base nessas 

informações propor soluções para as incongruências apresentadas entre o projeto e a 

rotina de operação do serviço de radioterapia. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Na radioterapia moderna, o método de administração da dose é escolhido em 

função de diversos parâmetros como o tipo de radiação utilizada, com diversas energias 

de feixe, até a técnica mais adequada para o tratamento, em função do local anatômico a 

ser tratado. Durante o século passado houve um desenvolvimento relativamente rápido 

da radioterapia. Com o auxílio da eletrônica, foi possível produzir feixes das mais 

variadas energias, da ordem de milhões de elétron-volts [4]. Avanços na mecatrônica e 

na informática proporcionaram a produção de equipamentos capazes de conformar o 

feixe à região tumoral, de modo a reduzir as doses em regiões indesejadas. Em virtude 

disso, os tratamentos radioterápicos modernos são capazes de administrar doses mais 

altas na região do volume de tratamento, ao mesmo tempo em que entregam doses mais 

baixas aos órgãos de risco [5,6]. As técnicas modernas de entrega de dose possibilitam 

modular a intensidade do feixe em determinadas regiões do tumor (IMRT), bem como 

localizar alterações na posição do tumor a partir de imagens feitas imediatamente antes 

do tratamento, por meio de portais de imagens eletrônicas – EPIDs ou conebeam CT 

(IGRT). 

Um dos maiores benefícios proporcionados pelas técnicas modernas de 

radioterapia é a redução da dose nos tecidos normais, devido à conformação do feixe de 

radiação ao volume de tratamento. Esse benefício foi corroborado por vários trabalhos 

científicos [4,7-10], que compararam a toxicidade da técnica convencional de 

tratamento (2D) e a conformacional (3D-CRT), para vários locais anatômicos. Por 

exemplo, em um estudo realizado por Nesreen A. et al. [7] não foram observadas 

diferenças significantes entre tratamentos 2D e 3D, no que se refere à cobertura e 

distribuição de dose para tratamentos de tumores pediátricos. Entretanto, os autores 

perceberam que o planejamento 3D possibilita reduzir as doses nos órgãos de risco. Em 

outro estudo comparativo [10] foram avaliadas doses recebidas pelos tecidos normais 

para um tratamento de câncer de próstata. Esse estudo concluiu que o tratamento 3D 

reduz as doses entregues aos volumes 25%, 40%, e 60% do reto e os volumes 30% e 

60% da bexiga, quando comparado com a técnica convencional. 

Um dos maiores avanços dos sistemas de entrega de dose da radioterapia 

moderna foi o desenvolvimento do colimador de multilâminas ou MLC – multi leaf 

colimator. Este colimador serve como um modificador de feixe, que visa alterar não só 
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a forma do campo de irradiação mas também a sua intensidade em diferentes pontos do 

volume de tratamento.  

Os tratamentos de radioterapia, até então, eram realizados com a intensidade de 

feixe uniforme, com algumas exceções, com a utilização de blocos e filtros. Os 

melhoramentos na direção do planejamento computacional a partir de imagens 

tomográficas, aliados ao uso dos colimadores multilâmina (MLC), possibilitaram o 

desenvolvimento da radioterapia de intensidade modulada – IMRT. A técnica de IMRT 

apresenta-se como uma forma mais complexa de radioterapia conformacional 3D. 

Todavia, a IMRT é uma técnica menos eficiente no que se refere a entrega de dose [11] 

e ao mesmo tempo mais eficiente em poupar tecidos normais quando comparada com as 

técnicas predecessoras [7]. 

Hong et al. apresentam uma comparação entre o planejamento para um 

tratamento de IMRT e para irradiação convencional, com feixes tangenciais para 10 

pacientes com câncer de mama. O estudo conclui que o tratamento com IMRT pode 

melhorar a uniformidade dentro do tecido do seio, como também reduzir a dose em 

tecidos normais, incluindo o coração e o pulmão [12]. Em um trabalho [9] que relata a 

experiência clinica com IMRT no Baylor College of Medicine, as doses nos lobos 

temporais e nos nervos craniais VIII foram, respectivamente, 21,7 Gy e 18,7 Gy, para 

tratamentos de cabeça e pescoço. Essas doses são muito menores do que a tolerância 

desses tecidos. Ainda, referente à experiência do Baylor college com tratamentos de 

IMRT em próstata, as doses nos tecidos normais como vesícula seminal, reto e bexiga 

foram de 73,7 Gy, 34,2 Gy e 23,3 Gy, respectivamente. Também foi feita uma 

comparação entre o grau de toxicidades geniturinária (GU) e gastrointestinal (GI) 

desenvolvidas devido ao uso de diferentes técnicas. Os resultados desta comparação 

estão ilustrados na tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Grau de toxicidades geniturinária (GU) e gastrointestinal (GI) 

desenvolvidas devido ao uso de diferentes técnicas de radioterapia. (n é o número de 

pacientes). (Bin S. Teh et al, 1999). 

 
 

n %

Convencional 30 100 2 7% 12 40% 13 43,30% 4 13,30% 7 23,30% 18 60%

6-campos 

convencional
30 100 2 6,70% 17 56,70% 9 30% 5 16,70% 4 13,30% 20 66,70%

IMRT 50 100 26 52% 9 18% 15 30% 37 74% 5 12% 7 14%

0 1 2 0 1 2

Grau de GI-RTOGGrau de GU-RTOG
Total de 

Pacientes
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 Nos dias de hoje, as técnicas modernas de radioterapia como 3D-CRT e IMRT, 

já estão bem estabelecidas em termos de suas aplicações e vantagens. Embora, se 

conheça a superioridade da técnica 3D-CRT sobre a técnica convencional e as 

vantagens do tratamento com IMRT sobre as técnicas 3D-CRT e convencional 2D, o 

radioterapeuta é quem irá indicar a técnica mais adequada de tratamento, dependendo 

do caso a ser tratado. É necessário ressaltar que a escolha da técnica de tratamento a ser 

utilizada tem um impacto direto na blindagem da sala de tratamento [5,13]. O uso de 

filtros com grandes ângulos, ou mesmo o uso de blocos cerrobend
2
 pode alterar a 

quantidade de unidades monitoras (UM) utilizadas no tratamento [14]. No caso do uso 

de IMRT, o problema se encontra no fato de que, dependendo do tipo de tratamento, um 

maior número de UM poderá ser necessário para cobrir o volume de tratamento, em 

comparação com a técnica convencional [5]. O relatório do IMRT colaborative working 

group (IMRT CWG) [5] menciona um trabalho realizado por Grant W. III, em que 

foram obtidos dados da carga de trabalho para um acelerador de 15 MV tratando 

somente casos de câncer de próstata por tomoterapia, com dose prescrita de 70 Gy 

divididas em 35 frações. Ainda segundo o IMRT CWG, a média de UM dos tratamentos 

foi de 1561 UM/paciente e para 25 pacientes por dia, levando a uma carga de trabalho 

de 195,125 R/sem no isocentro
3
. Isso é significantemente maior do que a carga de 

trabalho de 100,000 R/sem, recomendada pelo NCRP N° 49 [15] para raios-X de 10 

MV, considerando o tratamento de 50 pacientes. 

Outro fator que surge com o uso de IMRT é o aumento da radiação de fuga 

através do cabeçote do acelerador [5,16,17]. Este fato se deve ao acréscimo do tempo de 

feixe ligado para administrar tratamentos que empregam um grande número de unidades 

monitoras. As consequências do aumento da radiação de fuga do cabeçote são muito 

importantes do ponto de vista da radioproteção do paciente e da blindagem da sala. No 

que se refere à radioproteção do paciente, é sabido que um acréscimo na radiação de 

fuga através do cabeçote do equipamento implica no aumento da dose de corpo inteiro 

recebida pela pessoa tratada [17]. Para aceleradores que operam acima de 10 MV, há 

um acréscimo na dose de corpo inteiro devido a contribuição dos nêutrons produzidos 

                                                           
2
 Cerrobend é uma liga metálica com baixo ponto de fusão. Essa liga metálica é utilizada para criar uma 

barreira física, que bloqueia a radiação de modo a atribuir uma forma apropriada para o campo de 

irradiação. 
3
 Isocentro é um ponto virtual, no espaço, que marca a interseção do eixo de rotação do gantry com o eixo 

central do feixe. 
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[18]. Essas doses de corpo inteiro podem provocar o surgimento de tumores 

radioinduzidos.  

 
Figura 2.1 - Ilustração de um paciente sendo submetido a um tratamento de radioterapia 

com acelerador linear. A região amarela (cone) representa o feixe colimado de 

tratamento e as setas vermelhas representam a radiação de fuga, que não contribui para 

o tratamento. 

 

Followill et all.[16] estimaram o risco de desenvolver tumores secundários em 

1,00% para raios-X de 6 MV e até 24,4% para raios-X de 25 MV, devido as doses de 

corpo inteiro em tratamentos de IMRT. Em outro estudo realizado por Hall E. J. et all. 

[17], os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando comparada com a 

radioterapia convencional, a incidência de tumores secundários pode dobrar após 

tratamentos com IMRT. No que toca a blindagem da sala de radioterapia, um aumento 

da radiação de fuga irá requerer um acréscimo na espessura das barreiras secundárias, a 

fim de manter os níveis de dose abaixo do limite permitido [13]. 

Como já mencionado anteriormente, o tratamento de IMRT requer um maior 

tempo de irradiação do paciente. Assim, observou-se a necessidade de criar mecanismos 

capazes de diminuir o tempo de irradiação. Por outro lado, a radiocirurgia estereotáxica 

– RCE também necessita de uma redução no tempo de irradiação, de modo a restringir a 

possibilidade de movimentação e aumentar o conforto do paciente. Encurtar o tempo de 

irradiação do paciente implica, teoricamente, em aumentar o número de tratamentos no 

dia e mitigar a possibilidade de movimentação do paciente durante a irradiação. Um 

possível acréscimo na taxa de entrega de dose dos aceleradores mostrou ser eficaz para 

a redução do tempo de tratamento de IMRT e RCE [19]. 
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De acordo com o relatório do IMRT CWG [5], os aceleradores lineares 

produzidos na década de 1990 eram capazes de entregar doses a uma taxa entre 200 

UM/min e 300 UM/min. Uma radiocirurgia, ou um tratamento complexo de IMRT, 

demoraria três vezes mais quando realizado em um acelerador antigo equipado com 

MLC. Em um tratamento de TBI, onde o sistema de planejamento fornece 2666 UM, 

distribuídas de forma heterogênea em nove campos, se o tratamento for realizado com 

uma taxa de dose de 600 UM/min levará a 4,44 minutos de feixe ligado. Para um 

acelerador antigo, com taxa de 200 UM/min, este mesmo tratamento levaria 13,33 

minutos de feixe ligado. A demanda por taxas de dose mais elevadas induz os 

fabricantes a produzirem equipamentos capazes de produzirem taxas de dose tão altas 

quanto 1000 UM/min. 

No que concerne ao cálculo de blindagens, o aumento da taxa de dose pode 

requerer um modificação nas barreiras de uma sala, de modo que os limites de dose 

sejam respeitados [13]. Normalmente, a blindagem de uma sala é planejada com base no 

submúltiplo semanal do limite anual de dose equivalente. Entretanto, a extrapolação do 

limite de dose para intervalos de tempo menores pode resultar em um aumento da 

espessura requerida. Os relatórios 151 do NCRP [13] e 47 da AIEA [20] trazem 

recomendações sobre o método de cálculo das doses instantâneas para os indivíduos do 

público e os indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE). Alguns países, como EUA e 

Inglaterra, estabelecem um limite de dose equivalente instantânea. Entretanto, no Brasil 

não há uma regulamentação explícita que estabeleça os limites para dose equivalente 

instantânea. Detalhes sobre o método de cálculo da taxa de dose instantânea serão 

mencionados na seção 5 deste capítulo. 

 

2.1. Radioterapia conformacional 3D 

 

A radioterapia conformacional 3D é uma técnica baseada em imagens 

tridimensionais que visa entregar uma dose de radiação conformada no volume alvo, de 

modo a reduzir as doses nos tecidos normais adjacentes ao PTV
4
 [6]. Essa técnica 

depende da localização do volume tumoral a partir de imagens em três dimensões para 

                                                           
4 O planning target volume (PTV) é um conceito geométrico, e é definido para selecionar o arranjo de 

feixes apreopriado, levando em conta o efeito liquido de todas as variações geométricas possíveis, de 

modo a assegurar que a dose prescrita será absorvida dentro do CTV” (ICRU Report No. 50). 
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alimentar o sistema de planejamento que, por sua vez, deve ser capaz de calcular as 

distribuições de dose tridimensionalmente. 

O tratamento conformacional 3D é um sistema complexo, que depende de várias 

outras tecnologias para ser realizado com sucesso. Dentre essas tecnologias, existem 

várias técnicas de obtenção de imagens tridimensionais, entre elas a tomografia 

computadorizada (TC), a ressonância magnética (RM), a tomografia por emissão de 

pósitrons (PET, sigla em inglês) e a tomografia computadorizada por emissão de um 

único fóton (SPECT, sigla em inglês) [14]. Dentre as técnicas de obtenção de imagens 

mencionadas acima, atualmente, a TC e a RM podem ser interpretadas pelos sistemas de 

planejamento para fins de cálculo de dose [21]. Isso se deve ao fato de que a TC e RM, 

ao contrário do PET e SPECT, são capazes de gerar imagens em tons de cinza baseados 

na densidade dos tecidos. O sistema de planejamento calcula a distribuição de dose no 

volume alvo e nos órgãos em risco, com base na escala de cinza gerada. Por outro lado, 

ferramentas de fusão de imagens foram desenvolvidas para possibilitar o uso de 

imagens produzidas por PET e SPECT em sistemas de planejamento de radioterapia.  

Uma vez que a imagem é adquirida, é necessário definir o volume alvo e as 

estruturas críticas. Os relatórios 50 [22] e 62 [23] da ICRU sugerem a utilização de uma 

linguagem internacional padrão para definir os volumes alvo. Nesses relatórios estão 

definidos os principais volumes relacionados com o planejamento de tratamento 3D. 

São eles: GTV, CTV, ITV e PTV. A marcação apropriada desses volumes permite 

assegurar a irradiação do tumor visível, das supostas ramificações tumorais e as 

incertezas sobre a movimentação do paciente [14]. Na figura 2.2 são ilustrados os 

volumes relacionados com o tratamento. 

Para interpretar as imagens tomográficas de modo que seja possível demarcar e 

calcular a distribuição de dose no volume alvo é necessário um sistema de planejamento 

computacional [5]. Neste sistema, todos os cálculos que eram feitos manualmente e 

baseados em gráficos pré-estabelecidos agora são automatizados, o que torna o 

planejamento do tratamento rápido e preciso. Sem um sistema de planejamento 

computacional, o cálculo da distribuição de dose em três dimensões se torna muito 

complexo e lento. Desta forma, a radioterapia conformacional 3D se tornaria inviável 

[5]. Os sistemas de planejamento computacional (TPS) disponíveis comercialmente são 

capazes de reproduzir com fidelidade radiografias digitais e calcular a distribuição de 

dose do volume marcado nessas imagens. 
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Figura 2.2 - Exemplo dos volumes relacionados com o planejamento 3D: GTV – Gross 

tumor volume, CTV – clinical target volume, ITV – internal target volume e PTV – 

planning target volume (Adaptado de: Podgorsak et al., 2005). 

 

Além disso, os TPS’s são capazes de reproduzir uma imagem cujo plano é 

perpendicular ao eixo central do feixe [5]. Essa imagem é chamada de BEV do inglês 

beam’s eye views. A radioterapia 3D utiliza o planejamento direto, baseada no método 

de tentativa e erro do usuário [6]. O usuário pode simular as distribuições de dose no 

volume alvo e nos tecidos normais, inserir modificadores de feixe como cones e filtros 

e, por fim, verificar a distribuição de dose nos vários volumes delineados, por meio dos 

histogramas de dose-volume (em inglês, DVH – dose-volume histograms) [14]. A 

figura 2.3 ilustra exemplos de DVH’s. 

 

Figura 2.3 - a) Exemplo de DVH cumulativo para um tratamento de próstata com 

quatro campos. b) exemplo de um DVH cumulativo ideal. (Adaptado de: Podgorsak et 

al., 2005). 
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Os TPS’s apresentam uma interface relativamente simples e direcionada para a 

otimização do tempo de trabalho do usuário. Todavia, as várias e constantes 

atualizações e ferramentas disponíveis no sistema requerem um treinamento adequado e 

constante atualização do usuário desses sistemas. 

A radioterapia conformacional 3D apresenta-se como uma técnica mais eficiente 

de entrega de dose quando comparada com a radioterapia convencional 2D. Esta 

eficiência é baseada e dependente da localização precisa do volume-alvo e do uso 

correto do sistema de planejamento. 

 

2.2. Irradiação de Corpo Inteiro - TBI 

 

A irradiação de corpo inteiro (TBI) é uma técnica de radioterapia que visa 

entregar uma dose uniforme no corpo inteiro do paciente utilizando grandes campos de 

irradiação. Essa técnica é desenvolvida com o uso de feixes de fótons de megavoltagem. 

Entretanto, segundo Khan [6], a energia do feixe é baseada na espessura do paciente e 

na especificação da homogeneidade de dose. O tratamento com essa técnica pode ser 

realizado utilizando apenas um campo de irradiação. Para tanto, o tamanho de campo 

deve cobrir toda a extensão do corpo do paciente. Entretanto, os aceleradores lineares 

disponíveis comercialmente possuem uma limitação de tamanho de campo que em 

média é de 41 cm x 41 cm projetado no isocentro do acelerador [14]. Para que seja 

possível irradiar todo o corpo do paciente é necessário que ele seja posicionado a uma 

distância maior do que 1 m, em relação ao alvo do acelerador. Na figura 2.4 são 

ilustrados exemplos de diferentes técnicas de irradiação de corpo inteiro. 

De acordo com o Podgorsak et al. [14] existem quatro técnicas de irradiação de 

corpo inteiro, são elas: TBI de alta dose, TBI de baixa dose, irradiação nodal total e 

irradiação de meio corpo. Dependendo do objetivo do tratamento podem ser utilizados 

compensadores, com vistas a reduzir doses em regiões sensíveis. Ainda segundo 

Podgorsak, o tratamento com TBI são indicados para casos de anemia aplástica, linfoma 

maligno, vário tipos de leucemias e irradiação precedente ao transplante de medula 

óssea. 

Esta técnica tem o potencial de demandar modificações na estrutura de 

blindagem de uma sala, devido ao longo tempo de feixe necessário para o tratamento e à 

concentração de feixe em uma única barreira. De acordo com o relatório 151 do NCRP 

[13], a carga de trabalho para tratamentos de TBI é superior à convencional, para uma 
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mesma dose absorvida, por que a irradiação de corpo inteiro utiliza distâncias maiores. 

Ainda segundo o NCRP, a carga de trabalho secundária também é maior, devido ao 

mesmo motivo. 

 

 

Figura 2.4 - Exemplos de diferentes técnicas de irradiação de corpo inteiro. 

 

2.3. IMRT 

 

A radioterapia de intensidade modulada é uma técnica de radioterapia que utiliza 

feixes com fluência de fótons não uniformes, com vistas a otimizar a composição da 

distribuição de dose [5,7,14]. As técnicas tradicionais de radioterapia fazem uso de 

feixes de fótons com fluência uniforme, considerando as especificações do limite de 

planura do feixe [6]. Para alguns casos, nas radioterapias conformacionais 2D e 3D, são 

utilizados filtros e compensadores que modificam a fluência do feixe. Entretanto, o uso 
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destes modificadores de feixe não caracteriza a técnica de IMRT. De acordo com 

Podgorsak et al. [14], a técnica de IMRT é a forma mais avançada de radioterapia 

conformacional. Esta modalidade de tratamento tem o potencial de aumentar a 

probabilidade de controle tumoral enquanto diminui a probabilidade de complicação do 

tecido normal. 

O tratamento com IMRT é baseado num sistema de planejamento inverso (ITP) 

e em imagens tridimensionais. O sistema de planejamento do tratamento divide todos os 

campos de irradiação em vários pequenos subcampos e determina a fluência mais 

adequada para satisfazer o objetivo do tratamento. De acordo com Khan [6], no 

processo de otimização o peso ou intensidade de cada subcampo é ajustado para atender 

o critério da distribuição de dose predefinida. Uma vez que as estruturas em risco e o 

volume alvo são definidos e marcados eletronicamente sobre as imagens de CT, RM ou 

PET, o sistema de planejamento deve ser alimentado com informações como a dose 

prescrita e os limites de dose para tecidos sadios. O sistema de planejamento deve 

receber todas as informações relevantes para o tratamento, para poder estimar a melhor 

configuração de campos e subcampos, respeitando a dose máxima para o volume alvo e 

a dose mínima para os tecidos normais. Os resultados propostos pelo programa são 

avaliados por meio de DVH’s e aprovados ou não pelo radioterapeuta. Caso as 

condições estabelecidas para o tratamento não sejam satisfeitas, as informações podem 

ser manipuladas de modo a obter as condições mais próximas do tratamento 

considerado ideal. De acordo com Podgorsak et al. [14], o planejamento inverso 

melhora a homogeneidade de dose dentro do volume alvo, bem como o potencial de 

limitação da irradiação de tecidos normais ao redor do alvo, quando comparado com o 

planejamento interativo direto. 

O sistema de entrega de dose em tratamentos de IMRT é complexo e requer a 

utilização de um colimador multilâminas, controlado por computador. O colimador 

multilâminas (do inglês MLC – multi leaf colimator) é um conjunto de lâminas, 

dispostas lado a lado, com movimentos independentes umas das outras. Os conjuntos de 

lâminas podem conter de 20 até 60 lâminas de tungstênio. Lâminas convencionais 

produzem uma largura de 10 mm projetada no isocentro, já as micro lâminas projetam 

uma largura de 5 mm no isocentro. A figura 2.5 ilustra um tipo de colimador 

multilâminas utilizado em aceleradores médicos disponíveis comercialmente no Brasil.  
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Figura 2.5 - Exemplo de um MLC integrado em um acelerador linear. (Podgorsak et al, 

2005). 

 O MLC é um sistema totalmente automatizado. Cada uma das lâminas pode ser 

movida individualmente, por um motor controlado por computador, e a posição 

conferida por sistemas ópticos. De acordo com Podgorsak et al. [14], a automatização 

desse sistema permite uma precisão na posição melhor que 1 mm e também possibilita a 

geração de campos com as mais variadas formas. 

 Para a técnica IMRT, o colimador multilâminas é utilizado para variar a 

intensidade do campo de irradiação. A técnica pode ser empregada por meio de 

multilâminas estáticas - SMLC (static MLC) -, colimador multilâminas dinâmico - 

DMLC (dynamics MLC) - e radioterapia de intensidade modulada em arco – IMAT 

(intensity modulated arc therapy) [5]. Na técnica SMLC o gantry e o MLC permanece 

parado durante a irradiação. Entretanto, para o mesmo ângulo de gantry pode-se ter 

várias configurações do MLC. Esta modalidade de IMRT também é chamada de step 

and shoot [5]. No tratamento de IMRT com DMLC o gantry permanece estacionário 

enquanto o MLC movimenta-se durante a irradiação. Na modalidade de IMAT o gantry 

e MLC movimentam-se durante a irradiação [5]. Qualquer uma destas técnicas de 

IMRT requer um rígido controle de qualidade, para a verificação de entrega de dose e 

consequente confiança dos sistemas envolvidos no processo de planejamento e entrega 

de dose. 

 Inicialmente, a técnica de radioterapia com intensidade modulada era 

desenvolvida por alguns poucos centros especializados. Hoje a técnica encontra-se em 

um crescimento vertiginoso, e é possível afirmar que a modalidade de IMRT encontra-

se bem estabelecida em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. 
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2.4.  Radiocirurgia estereotáxica – RCE 

 

A radiocirurgia estereotáxica é uma técnica de radioterapia na qual a dose de 

radiação é entregue em uma única dose, com o objetivo de tratar lesões intracranianas 

[14]. A técnica de radiocirurgia foi desenvolvida no início dos anos cinquenta pelo 

sueco Lars Leksell. A técnica desenvolvida por Leksell utiliza vários feixes não 

coplanares em arcos isocêntricos, bem como aparatos de imobilização e localização [6]. 

As principais características do sistema concebido por Leksell é o alto grau de 

conformação da dose e a precisão de entrega de dose [6]. Essas características são 

garantidas pelo uso de pequenos campos circulares, otimizados, não coplanares, 

múltiplos isocentros e um aparato de imobilização e localização utilizado em todas as 

etapas do processo. 

Essa técnica pode ser realizada com um gamma knife, um acelerador linear ou 

um cyber knife. O gamma knife é um equipamento dedicado a radiocirurgia 

estereotáxica. Esse equipamento foi criado por Leksell, no final dos anos 60 [14]. 

Basicamente, o irradiador gamma knife é composto por um “cabeçote”, onde são 

posicionadas 201 fontes de cobalto-60 que produzem feixes direcionados para um ponto 

focal. As fontes de cobalto-60 são dispostas em forma de arco, com uma distância focal 

de, aproximadamente, 40 cm. O gamma knife produz campos circulares e pequenos, da 

ordem de 18 mm de diâmetro, no máximo. A colimação dos feixes é feita através de 

capacetes, capazes de formar campos com diâmetros entre 4 mm e 18 mm no isocentro 

[6]. A figura 2.6 ilustra um gamma knife. 

A RCE também pode ser realizada com um acelerador linear médico. Para tanto, 

é necessário dispor de um sistema de adicional de colimação e um sistema 

estereotáxico. A colimação adicional, adequada para essa técnica, é geralmente 

realizada por meio de cones capazes de produzir campos circulares. Também, pode-se 

obter colimação apropriada por meio de colimadores micro MLC, capazes de produzir 

campos de 5 mm no isocentro. O sistema estereotáxico possibilita a localização espacial 

precisa da lesão e é composto por uma moldura estereotáxica. A moldura é um aparato, 

equipado com um sistema de localização espacial, utilizado para localizar com precisão 

uma região cerebral de interesse. Essa moldura é fixada na cabeça do paciente por meio 

de parafusos e depois é presa na mesa de tratamento. A fixação e imobilização do 

conjunto paciente-moldura possibilita uma correlação entre as coordenadas espaciais da 
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lesão com o isocentro do acelerador [6]. A moldura é equipada com nove marcadores 

fiduciais, que aparecem como pontos nas imagens transaxiais, feitas por tomografia 

computadorizada. Como a localização desses pontos é precisamente conhecida, 

qualquer ponto na imagem pode ser definido em termos das coordenadas da moldura. 

Uma foto de uma moldura estereotáxica é apresentada na figura 2.7. 

 

Figura 2.6 – Sistema Gamma knife de ultima geração. (Podgorsak et al, 2005). 

 

Figura 2.7 - A) Moldura estereotáxica; B) Caixa de localização com marcadore 

fiduciais. (Khan, Faiz M, 2003). 

A radiocirurgia estereotáxica também pode ser realizada com um equipamento 

chamado cyber knife. Esse equipamento consiste em um acelerador linear, montado em 

um braço robótico. Com o cyber knife, é possível localizar a lesão e tratar o paciente 

com a precisão requerida pela técnica de RCE. A radiocirurgia realizada com um cyber 
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knife possibilita um tratamento menos invasivo, sem a moldura estereotáxica, pois o 

equipamento possibilita a monitoração continua do posicionamento do paciente [14]. 

2.5. Funcionamento geral dos aceleradores lineares de uso médico 

 

Os aceleradores lineares ou linac’s (linear accelerators) são utilizados em uma 

variedade de aplicações industriais e clinicas como a esterilização de alimentos e 

embalados, polimerização e tratamentos de tumores, etc. Enquanto o termo linac é 

utilizado para fazer referência a todo o equipamento, ele se refere corretamente apenas à 

porção que acelera o elétron. O restante do equipamento é usado para desviar o feixe de 

elétrons acelerados, modificando o feixe com colimadores ou alvos para a produção de 

raios x, suporte do alvo na posição correta, prover fonte de energia, suporte mecânico, 

refrigeração do sistema e controle de movimento. 

O arranjo genérico de um linac médico é composto pelo braço (gantry) que 

posiciona o cabeçote na posição de tratamento. Para baixas energias, uma guia de onda 

curta pode ser usada verticalmente sobre o cabeçote. Assim, é possível ter o feixe 

energizado na posição final desejada. Para altas energias, a guia de onda passa a ser 

necessariamente longa e deve ser montada no gantry. Nessa orientação, o feixe é 

acelerado aproximadamente perpendicularmente à sua direção final e deve ser desviado 

dentro do cabeçote do acelerador. O desvio é feito por um componente chamado de 

bending magnet. Na figura 2.8 são apresentados os principais componentes de um linac 

moderno. 

O linac médico necessita de uma fonte de elétrons e de uma fonte de energia. Os 

elétrons são produzidos por um canhão de elétrons, situado em um dos extremos do 

linac. A energia de aceleração é fornecida na forma de micro-ondas produzidas por um 

magnetron ou klynstron. Para que esse sistema funcione, o linac é resfriado e mantido 

sob vácuo. 

2.5.1. Produção de raios-X 

Para qualquer acelerador de alta energia é necessário que o feixe de elétrons 

energizados seja direcionado para o alvo. Uma forma de obter esse direcionamento é 

utilizar um campo magnético uniforme através do feixe, para obter a deflexão no ângulo 

desejado. Uma vez defletido, o feixe de elétrons energizados passa por um 

processo de modificação. A modificação mais comum é a conversão para feixe de raios-
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X, através da colisão do feixe de elétrons com um alvo apropriado. Os raios-X 

produzidos são colimados pelos colimadores primários. O feixe de raios-X ainda podem 

sofrer mais modificações, por um colimador secundário que serve para definir a forma 

mais apropriada para o volume alvo. 

 

Figura 2.8 - Diagrama com o esquema de um linac moderno. (Adaptado de: Podgorsak 

et al. 2005). 

 O cabeçote do acelerador também contém um monitor do feixe para fins de 

controle e feedback. Esse monitor é uma câmara de ionização dual, que registra a 

passagem de radiação pelo cabeçote e produz um sinal elétrico que finaliza o 

tratamento, uma vez que a dose prescrita é administrada. As câmaras fazem leituras 

independentes, uma servindo como controle da outra, visando à precisão e segurança na 

administração da dose [23]. 

 Quando o acelerador linear produz raios-X com energias maiores que 10 MeV, 

nêutrons começam a ser produzidos e ejetados dos metais pesados que constituem o 

cabeçote dos aceleradores. Esse fenômeno é denominado de Ressonância de Dipolo 

Gigante (GDR) e existe um limiar de energia para que ele ocorra. Assim, em geral não é 

observada produção de nêutrons nos cabeçotes de aceleradores lineares quando o feixe 

de raios-X tem energia menor que 10 MeV. 
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 A dose entregue por um acelerador linear médico é avaliada em uma posição 

chamada de isocentro. O isocentro é um ponto onde se encontra um centro de revolução 

comum para o gantry e para o colimador. Normalmente, esse ponto dista de um metro 

do alvo, onde são produzidos os raios-X. O gantry pode ser rotacionado 360° ao redor 

do seu eixo, de modo que seja possível produzir feixes em qualquer ângulo desejado. 

Normalmente, o linac é montado em uma sala especialmente projetada para minimizar a 

dose para os trabalhadores e para o público ao redor da sala. Os limites de dose para 

trabalhadores e indivíduos do público são estabelecidos por normas nacionais e 

internacionais. 

 

2.6. Proteção Radiológica 

 

Pouco depois da descoberta dos raios–X, percebeu-se sua potencialidade em 

causar dano no ser humano. De acordo com McGinley [3], um ano após a descoberta de 

Röetgen foram registradas queimaduras na pele e irritação nos olhos devido à exposição 

aos raios-X. No século passado, várias instituições e sociedades foram criadas com o 

objetivo de estabelecer um padrão de proteção radiológica. Em consequência disso, 

várias medidas protetoras e parâmetros de segurança foram estabelecidos ao longo dos 

anos, de modo que atualmente há um vasto número de publicações nesse sentido.  

Hoje, há um consenso internacional sobre as consequências da exposição à 

radiação. Os efeitos da radiação no ser humano podem ser classificados como 

estocásticos ou determinísticos [25]. Efeitos determinísticos são aqueles que se 

manifestam a partir de uma determinada dose, e à medida que essa dose aumenta, maior 

é a gravidade do efeito observado. Efeitos estocásticos são aqueles que não 

necessariamente apareceram devido a uma determinada dose. Ou seja, qualquer dose 

pode oferecer um risco de surgimento de um efeito. A probabilidade de que um efeito 

ocorra aumenta com o aumento da dose [25]. Na tabela 2.2 são apresentados os limiares 

de dose para efeito determinístico nas gônadas, cristalino e medula óssea. 

A norma 3.01 [26], da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 

estabelece limites de dose para dois grupos potencialmente envolvidos no uso da 

radiação em medicina, são eles: O indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE) e o 

indivíduo do público. Esses limites são estabelecidos com base nos princípios básicos 

de proteção radiológica. Esses princípios são: princípio da justificativa, princípio da 
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limitação da dose e o princípio da otimização. 

 

Tabela 2.2 - Limiares de dose para efeito determinístico nas gônadas, cristalino e 

medula óssea. (Tauhata, L. et al. 2003) 

 

 

O princípio da justificativa estabelece que toda exposição deve ser justificada e, 

por isso, deve produzir algum benefício como resultado dessa exposição [26]. A norma 

3.01 define os princípios da justificativa para exposições médicas, como: 

“As exposições médicas de pacientes devem ser justificadas, ponderando-se os 

benefícios diagnósticos ou terapêuticos que elas venham a produzir em relação ao 

detrimento correspondente, levando-se em conta os riscos e benefícios de técnicas 

alternativas disponíveis, que não envolvam exposição.” (CNEN, 2012). 

 

Do princípio de limitação da dose, é preconizado que a exposição deve estar 

abaixo dos limites estabelecidos pela norma. A norma 3.01 [26] estabelece que: 

“A exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem a 

dose efetiva nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse, causadas pela 

possível combinação de exposições originadas por práticas autorizadas, excedam o 

limite de dose especificado na tabela a seguir, salvo em circunstâncias especiais, 

autorizadas pela CNEN. Esses limites de dose não se aplicam às exposições médicas.” 

(CNEN, 2012). 

 

O princípio da otimização ou princípio ALARA (As Low As Resonably 

Archievable) estabelece que os limites de exposição devem ser mantidos abaixo dos 

limites, tanto quanto for razoável para executar a prática [26]. A norma 3.01 [26], 

estabelece que: 

Dose equivalente total 

recebida em uma única 

exposição (Sv)

Dose equivalente total 

recebida em uma exposição 

fracionada ou prolongada (Sv)

Taxa de dose anual se 

recebida em esposições 

fracionadas ou prolongadas 

por muitos anos (Sv)

Gônadas

Esterilidade 

temporária
0,15 ND 0,4

Esterilidade 3,5 - 6 ND 2

Ovários

Esterilidade

Cristalino

Opacidade 

detectável
0,5 - 2,0 5 > 0,1

Catarata 5 > 8 > 0,15

Medula óssea

Depressão de 

hematopoiese
0,5 ND > 0,4

Limiar de dose

Tecido e efeito

2,5 - 6,0 6 > 0,2
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“Em relação às exposições causadas por uma determinada fonte associada a uma 

prática, salvo no caso das exposições médicas, a proteção radiológica deve ser 

otimizada de forma que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas 

expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições mantenham-se tão baixas quanto 

possa ser razoavelmente exequível, tendo em conta os fatores econômicos e sociais. 

Nesse processo de otimização, deve ser observado que as doses nos indivíduos 

decorrentes de exposição à fonte devem estar sujeitas às restrições de dose relacionadas 

a essa fonte.” (CNEN, 2012). 

 

Na tabela 2.3 são apresentados os limites anuais de dose, estabelecidos pela 

norma CNEN NN 3.01.  

Tabela 2.3 - Limites de dose anuais estabelecidos pela norma 3.01 da CNEN. 

Limites de Dose Anuais 

Grandeza Órgão Indivíduo 

ocupacionalmente 

exposto – IOE 

Indivíduo do 

público 

Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv 1 mSv 

Dose equivalente Cristalino 20 mSv 15 mSv 

Pele 500 mSv 50 mSv 

Mãos e pés 500 mSv --- 

 

A fim de limitar a exposição de trabalhadores e indivíduos do público à radiação 

ionizante, visando atender aos limites preconizados nas normas nacionais e 

internacionais, três fatores devem ser levados em conta ao tratar-se da proteção 

radiológica nas instalações radiativas: a limitação do tempo de exposição às fontes de 

radiação; a distância dos indivíduos as fontes de radiação e a blindagem que deve ser 

interposta entre os indivíduos e as fontes de radiação. A dose acumulada é diretamente 

proporcional ao tempo de exposição. Dessa forma, a limitação do tempo de exposição à 

radiação ionizante apresenta-se como uma técnica simples para o controle de exposições 

às radiações. Aumentar a distância de uma fonte de radiação também é uma técnica 

válida para reduzir as doses de radiação. Se a fonte for pontual, é válida a lei do inverso 

do quadrado da distância. Assim, à medida que o indivíduo afastar-se da fonte de 

radiação a dose recebida por ele será reduzida quadraticamente. Outra técnica para 

reduzir a dose recebida é estabelecer uma barreira entre a fonte de radiação e o 

indivíduo. A blindagem da radiação deve levar em consideração alguns parâmetros 
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como, por exemplo, o tipo de radiação, o material de blindagem e o limite de dose que 

se pretende atingir. 

 

2.7. Cálculo de Blindagens para salas de radioterapia 

 

Para calcular as barreiras necessárias para uma sala de radioterapia, é necessário 

dispor de informações sobre quais os tipos de radiação estarão presentes em seu interior, 

incluindo a energia do feixe, no caso dos aceleradores lineares. Uma vez caracterizada a 

fonte, é necessário conhecer a classificação da área que será protegida. A CNEN 

estabelece os critérios de classificação das áreas controladas, supervisionadas e livres 

pela norma NN 3.01 [26]. De acordo com essa publicação, deve ser considerada área 

controlada qualquer área onde medidas específicas de radioproteção são ou podem ser 

necessárias para controlar exposições de rotina, evitar proliferação da contaminação 

durante rotina de operação ou limitar a extensão das exposições potenciais. Ainda de 

acordo com a norma NN 3.01, as áreas supervisionadas são aquelas que são mantidas 

sob vigilância, mas que não são classificadas como controladas. Já as áreas livres, são 

aquelas que não são nem controladas e nem supervisionadas, mas que os níveis de taxa 

de dose equivalente não ultrapassam o limite previsto para indivíduos do público [26]. 

Uma vez que as áreas são classificadas, é conhecido o limite de dose permitido 

para esta determinada região. Para áreas controladas, o limite de dose efetiva é de 20 

mSv/ano e,  para áreas livres, esse limite é de 1 mSv/ano. Para o cálculo de blindagens 

em radioterapia, utiliza-se um submúltiplo semanal do limite da taxa de dose anual. Ou 

seja, os limites derivados de taxa de dose para áreas controlada e livre são, 

respectivamente, 400 µSv/sem e 20 µSv/sem. 

 

2.7.1. Leiaute de salas 

 

Para minimizar as doses nas áreas classificadas da instalação, é necessário um 

leiaute específico para a sala que abriga o acelerador linear. A sala de tratamento 

(geralmente designada na literatura como bunker) é composta por um espesso cinturão 

primário, necessário para atenuar o feixe primário, e complementado por barreiras mais 

finas, necessárias para atenuar as radiações espalhada e de fuga do cabeçote. Além 
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disso, o acesso ao interior do bunker geralmente é feito através de um labirinto. Assim, 

a porta do bunker não recebe radiação secundária direta, evitando-se a instalação de 

mecanismos complexos de abertura e fechamento de porta, como sistemas elétricos ou 

hidráulicos. A figura 2.9 ilustra um leiaute comum de salas de radioterapia. 

 
Figura 2.9 - Exemplo de um leiaute de um bunker para um acelerador de uso médico. 

A’, B, C’, D e D’ são barreiras secundárias. C e A são barreiras primárias. (Adaptado 

de: McGinley, 1998). 

As barreiras primárias são determinadas pela projeção do feixe primário. Estas 

barreiras devem ser sempre posicionadas em um plano perpendicular ao eixo central do 

feixe primário. A largura do cinturão primário é definida pelo tamanho de campo 

máximo do acelerador. As barreiras secundárias são projetadas para atenuar as 

componentes de radiação de fuga do cabeçote do acelerador, do espalhamento da 

radiação primária no paciente e da radiação espalhada nas paredes da sala. Compreende-

se por barreira secundária toda a barreira que não recebe incidência direta de feixe 

primário do acelerador. Detalhes da metodologia de cálculo das barreiras de um bunker 

de radioterapia serão apresentados na seção 2.8. 

 

2.7.2. Carga de trabalho 

 

De acordo com McGinley [3], a carga de trabalho de um acelerador linear é 

definida pela taxa de dose semanal medida a um metro do alvo. O NCRP 151 [13] 

propõe que a carga de trabalho de um acelerador seja estimada com base nos seguintes 

parâmetros: a) número máximo de pacientes por semana, b) estimativa de dose 
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absorvida por paciente, c) estimativa da dose absorvida semanal devido a procedimentos 

de controle de qualidade. Ademais, a publicação NCRP 49 recomenda que, para 

aceleradores com energias de até 10 MeV, a carga de trabalho considerada nos cálculos 

seja de 1000 Gy Sem
-1 

e a NCRP 51 recomenda que, para aceleradores com energias 

maiores que 10 MeV, a carga de trabalho considerada seja de 500 Gy Sem
-1

. Por outro 

lado, no Brasil não há uma norma oficial que determine ou recomende valores de cargas 

de trabalho para aceleradores. Entretanto, o instituto nacional do câncer – INCa, por 

meio do programa de qualidade em radioterapia – PQRT, publicou um documento com 

técnicas e normas para blindagem em radioterapia no ano 2000 [27]. Nesta publicação, 

pode-se encontrar uma metodologia de cálculo que possibilita a estimativa da carga de 

trabalho para um acelerador (equação 2.1). Para o caso de um acelerador dual, a carga 

de trabalho pode ser calculada para cada energia, pela multiplicação da equação 2.1 pelo 

percentual de uso de cada energia. A carga de trabalho é dada em Gy/semana. 
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    (2.1) 

O uso de técnicas modernas de radioterapia podem modificar as características 

da carga de trabalho semanal de um acelerador. A NCRP 151 [13] traz recomendações 

para o cálculo da carga de trabalho de um acelerador, quando são utilizadas as técnicas 

de TBI e IMRT. 

2.7.3. Carga de trabalho devido a TBI 

 

Segundo a NCRP 151 [13], a carga de trabalho a um metro do alvo é maior para 

TBI do que para procedimentos convencionais. Este fato se deve à maior distância 

fonte-superfície, necessária para o tratamento de corpo inteiro. Para calcular a carga de 

trabalho devido a procedimentos de TBI, é necessário multiplicar a dose prescrita (DTBI) 

pelo quadrado da distância de tratamento (dTBI
2
), conforme a equação 2.2. 

              
      (2.2) 

O aumento do tempo de tratamento é uma consequência do aumento da distância 

fonte-superfície. O fato de o feixe permanecer ligado por um tempo prolongado implica 

no aumento da radiação de fuga do cabeçote do acelerador e, portanto, o aumento da 

carga de trabalho secundária. Outro fato apontado pela NCRP 151 é que a mudança na 
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posição da superfície espalhadora (paciente) da radiação primária pode provocar um 

aumento da taxa de dose equivalente na entrada da sala de tratamento. Esta preocupação 

se deve ao fato de que os cálculos de blindagens convencionais levam em conta que a 

radiação primária é espalhada no isocentro, ou seja, a um metro do alvo. O 

procedimento de irradiação de corpo inteiro pode aumentar a taxa de dose efetiva nas 

barreiras primárias e secundárias, e por isso é necessário levar em conta a aplicação 

desse procedimento na avaliação da carga de trabalho do acelerador. 

 

2.7.4. Carga de trabalho devido a IMRT 

 

 A técnica de radioterapia de intensidade modulada, bem como radiocirurgia e 

radioterapia estereotáxica, requerem uma modificação no cálculo da estimativa da carga 

de trabalho. Segundo a NCRP 151 [13], devido ao uso de pequenos campos de 

irradiação extremamente colimados, essas técnicas requerem uma quantidade de 

unidades monitoras muito maior do que as técnicas convencionais. No ano de 2001, o 

grupo de trabalho colaborativo sobre IMRT [5] recomendou a multiplicação por um 

fator de no mínimo dois e possivelmente cinco vezes no valor da carga de trabalho 

convencional, para determinar a carga de trabalho secundária devido a IMRT. Ademais, 

a NCRP 151 [13] propõe um fator que deve ser multiplicado pelo valor da carga de 

trabalho devido a procedimentos de IMRT. Esse fator IMRT pode ser obtido pela razão 

entre a quantidade de unidades monitoras para IMRT (UMIMRT) e a quantidade de 

unidades monitoras para radioterapia convencional (UMconvencional) necessárias para 

entregar uma determinada dose em condições padrão (equação 2.3). A condição é que 

essa dose seja administrada com um campo 10 cm x 10 cm em um fantoma de água, e 

avaliada a 10 cm de profundidade a 100 cm do alvo de raios-X. 

  
      

      
      (2.3) 

Ainda, de acordo com o NCRP, o aumento da quantidade de unidades monitoras não 

influencia a carga de trabalho primária. Por outro lado, a carga de trabalho secundária é 

aumentada devido ao aumento da radiação de fuga do cabeçote. Followill et al. [16], 

fizeram uma análise da relação UM/dose para a técnica convencional, com e sem filtro, 

IMRT e tomoterapia. Substituindo os dados da tabela 2.4 na equação 2.3, pode-se obter 

um fator IMRT da ordem de 2,8. 
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A NCRP 151 [13] propõe que a carga de trabalho seja dividida em duas 

componentes: a carga de trabalho primária e a carga de trabalho secundária. A 

componente primária refere-se à taxa de dose semanal entregue no isocentro do 

acelerador. Por outro lado, a componente secundária refere-se à taxa de dose semanal 

proveniente da radiação de fuga do cabeçote do acelerador, do espalhamento do feixe 

primário nas paredes da sala de tratamento e no paciente. Ambas as componentes são 

determinadas pelos parâmetros apresentados na equação 2.1., entretanto a componente 

secundária pode ser extremamente influenciada pela técnica de radioterapia 

desenvolvida [13,16,17]. 

Assim, a carga de trabalho primária devida à contribuição de todas as técnicas 

realizadas na instalação radiativa
5
 pode ser calculada pela equação 2.4. Já a carga de 

trabalho secundária é desacoplada em duas componentes, fuga do cabeçote e 

espalhamento no paciente. Estas componentes são determinadas pelas equações 2.5 e 

2.6.  

Tabela 2.4 - UM/cGy e UM total para a técnica convencional e IMRT. (Adaptado de: 

Followill et al., 1997). 

 

*O número de UM necessária para entregar 1 cGy de dose no isocentro com a técnica indicada. 

† O número total de UM necessária para entregar 70 Gy no icosentro com a técnica indicada. 

 

                              (2.4) 

                                  (2.5) 

                          (2.6) 

                                                           
5
 “Estabelecimento ou instalação onde se produzem, utilizam, transportam ou armazenam fontes de 

radiação.” (CNEN NN 301, 2012). 

Energia 

do feixe
Sem filtro

Com 

filtro

Varian 

MLC 

Modulado

Nomos MLC 

tomoterapia

UM/cGy UM/cGy UM/cGy UM/cGy

6 1,2 2,4 3,4 9,7

18 1 1,5 2,8 8,1

25 1 1,5 2,8 8,1

UM UM UM UM

6 8400 16800 23800 67900

18 7000 10500 19600 56700

25 7000 10500 19600 56700

UM por 

Dose*

convencional
Feixe de intensidade 

modulada

Total de 

UM
†
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 Nas equações acima, temos: 

 Wpri é a carga de trabalho primária devido a todas as técnicas; 

 Wconv é a carga de trabalho considerando apenas os tratamentos convencionais; 

 WTBI é a carga de trabalho considerando os tratamentos de irradiação de corpo 

inteiro, na qual a magnitude pode ser calculada pela equação 2.2. 

 WIMRT é é a carga de trabalho considerando apenas os tratamentos IMRT; 

 WQA é a carga de trabalho considerando os procedimentos semanais de controle 

de qualidade; 

 WL é a carga de trabalho secundária devido a todas as técnicas; 

 Wps é a carga de trabalho devido a radiação espalhada no paciente. 

 C é o fator IMRT que pode ser calculado pela equação 2.3. 

 

2.7.5. Fator de uso e fator de ocupação 

 

O fator de uso pode ser definido como sendo a fração da carga de trabalho 

semanal que é direcionada a uma determinada barreira. Em um tratamento de 

radioterapia, um ou mais campos de irradiação, com uma ou mais direções, podem ser 

utilizados. Em cada direção de irradiação é entregue uma parcela da dose de tratamento 

do paciente. O fator de uso pode ser determinado pela aferição do tempo em que o feixe 

permanece ligado e direcionado a uma determinada barreira. A NCRP 151 [13] propõe 

percentuais de uso do feixe para diferentes intervalos de ângulos, como pode ser 

visualizado na tabela 2.5. No Brasil, o documento publicado pelo PQRT [27], propõe os 

seguintes fatores de uso: 3/7 para o piso, 2/7 para o teto e 1/7 para as laterais. Os valores 

propostos pelo PQRT foram obtidos com base na prática de teleterapia desenvolvida no 

INCa até o ano de 2000. Portanto, acredita-se que as recomendações do PQRT sejam 

mais próximas da realidade nacional, pelo menos até o ano da publicação. 

Algumas técnicas de radioterapia podem influenciar a distribuição de dose nas 

barreiras de uma sala ao longo do tempo. Por exemplo, na sub-seção 2.1.2 foram 

descritas as características da técnica da irradiação de corpo inteiro. Foi mencionado 

que esta técnica, em alguns casos, utiliza apenas um campo de irradiação e com um 

tempo de irradiação maior do que os tratamentos convencionais. Devido a isso, a 

técnica de TBI provoca um impacto considerável no fator de uso para a barreira onde o 
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paciente é posicionado. Neste caso, haverá um acréscimo considerável no tempo em que 

o feixe permanece direcionado para uma determinada barreira. 

Tabela 2.5 - Distribuição do fator de uso para intervalos de ângulos do gantry de 90 e 

45 graus. (Adaptado da NCRP 151). 

Intervalos de ângulos U (%) 

Intervalos de 90 graus  

0 grau (para baixo) 21 

90 e 270 graus 21,3 (cada) 

180 graus (para cima) 26,3 

Intervalos de 45 graus  

0 (para baixo) 25,6 

45 e 315 graus 5,8 (cada) 

90 e 270 graus 15,9 (cada) 

135 e 225 graus 4 (cada) 

180 graus (para cima) 23 

 

Outra técnica impactante para o fator de uso é a radiocirurgia estereotáxica. Essa 

técnica, quando realizada em um acelerador linear, faz uso de vários campos não 

coplanares e com tempos de irradiações consideráveis. Dessa forma, o uso de RCE 

provoca uma maior distribuição de dose nas barreiras do bunker de radioterapia. 

 Outro parâmetro de cálculo de blindagem em radioterapia é o fator de ocupação. 

Este fator leva em conta o tempo máximo que o indivíduo mais exposto permanece no 

local a ser protegido. O fator de ocupação é apresentado como uma fração do tempo de 

operação da instalação radiativa. A NCRP 151 [13] recomenda os fatores de ocupação 

apresentados na tabela 2.6. No Brasil, o PQRT [27] recomenda os fatores propostos 

pelo relatório n° 49 do NCRP [15] de 1976. 

Tabela 2.6 - Fatores de ocupação sugeridos (Adaptado da NCRP, 151 2005). 

Local Fator de ocupação 

Áreas integralmente ocupadas (áreas ocupadas todo o tempo 

por um indivíduo), e.g., escritórios administrativos; salas de 

planejamento, salas de comando de tratamento, enfermarias, 

recepção, salas de espera, espaços ocupados em um prédio 

vizinho. 

1 
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Sala de tratamento adjacente, sala de exame adjacente ao 

bunker blindado. 

1/2 

Corredores, sala de funcionários, sala de descanso de pessoal. 1/5 

Porta da sala de tratamento 1/8 

Banheiros públicos, depósitos, áreas ao ar livre com assentos, 

sala de espera desocupada, áreas de espera do paciente, sótão, 

armários de faxineiros. 

1/20 

Áreas ao ar livre com tráfego de apenas pedestres ou veículos, 

estacionamentos sem vigilância, escadas, elevadores sem 

ascensorista.  

1/40 

 

2.8. Metodologia de cálculo de blindagens 

 

O método de cálculo de blindagens de salas de radioterapia não sofreu 

modificações relevantes desde sua aceitação, em meados do século passado [3]. A 

modificação mais notável se encontra no método de cálculo da espessura com base nas 

camadas semi-redutoras (CSR) e deciredutoras (CDR). Outra modificação importante 

não diz respeito diretamente ao cálculo da transmissão, e sim na determinação de 

parâmetros de cálculo devido ao uso de técnicas especiais de radioterapia. Em suma, o 

cálculo de blindagem para salas de radioterapia mantém as características básicas 

propostas por Mutscheller [3], que considera dois tipos de barreiras distintas, as 

barreiras primárias e as barreiras secundárias. 

A metodologia de cálculo de blindagens para salas de radioterapia é dividida em 

duas etapas. A primeira etapa refere-se ao cálculo da transmissão requerida para a 

barreira, necessária para reduzir as doses aos níveis estabelecidos por norma. A NCRP 

151 propõe a equação 2.7 como o método padrão para o cálculo da transmissão da 

barreira primária. 

    
         

     
      (2.7) 

Onde B é a transmissão, P é o limite de dose equivalente no ponto a ser 

protegido, d é a distância do isocentro até 30 cm após a barreira, W é a carga de trabalho 

do acelerador linear, U é o fator de uso da barreira, T é o fator de ocupação na área que 

contém o ponto a ser blindado. 
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A segunda etapa do cálculo de blindagens é a determinação da espessura da 

barreira. A espessura é determinada por meio de curvas de transmissão versus espessura 

ou através da equação 2.9. Os valores de CDR podem ser encontrados em tabelas 

fornecidas nos relatórios do NCRP. 

               (2.8) 

                    (2.9) 

Nas equações acima temos: 

n é o número de CDR’s necessários para uma barreira de transmissão Bx; 

Bx é a transmissão de uma determinada barreira; 

E é a espessura da barreira; 

CDR1 é a primeira camada deciredutora; 

CDRe é a camada dciredutora de equilíbrio. 

 

2.8.1. Cálculo de barreiras primárias 

 

A barreira primária é aquela onde incide diretamente o feixe útil do acelerador. 

Essa barreira tem como função atenuar o feixe primário, bem como a radiação 

espalhada que a atinge. A transmissão dessa barreira pode ser calculada pela equação 

2.7. A espessura da barreira primária pode ser determinada por curvas de transmissão ou 

por tabelas com valores de CDR relacionados com a energia do feixe e o material de 

blindagem. O número de CDR necessários para uma barreira pode ser calculado pela 

equação 2.8. Para obter-se o valor da espessura da barreira, basta aplicar os valores de 

CDR e os números de CDR’s calculados através da equação 2.9. 

 A barreira primária é determinada pela dimensão e direções do feixe primário. 

Como regra geral, a largura da barreira primária é determinada pela diagonal do maior 

campo quadrado produzido pelo acelerador. De acordo com a NCRP 151, a maioria dos 

aceleradores são capazes de produzir um campo máximo de 40 cm x 40 cm a 1 m do 

alvo. No entanto, a barreira encontra-se a mais de 1 m do alvo. Assim, a projeção do 

campo na parede é maior do que o campo projetado no isocentro. Dessa forma, para 

calcular a largura do cinturão primário é necessário levar em consideração a distância 

do alvo até a barreira, bem como adicionar 60 cm para garantir que a projeção linear dos 
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raios não ultrapassem o cinturão primário. A equação 2.10 permite calcular a largura do 

cinturão primário. 

                 (2.10) 

Onde, L é a largura projetada para a barreira e X é a distância do alvo ao ponto a ser 

protegido. 

Tabela 2.7 - Camadas deci-redutoras primárias para concreto (2,35 g cm-³), aço (7,87 g 

cm-³) e chumbo (11,35 g cm-³). Valores sugeridos em centímetros. (Adaptado do 

relatório n°151 do NCRP, 2005). 

Energia (MV) Material CDR1 (cm) CDR2 (cm) 

 

4 

Concreto 35 30 

Aço 9,9 9,9 

Chumbo 5,7 5,7 

 

6 

Concreto 37 33 

Aço 10 10 

Chumbo 5,7 5,7 

 

10 

Concreto 41 37 

Aço 11 11 

Chumbo 5,7 5,7 

 

15 

Concreto 44 41 

Aço 11 11 

Chumbo 5,7 5,7 

 

Co-60 

Concreto 21 21 

Aço 7 7 

Chumbo 4 4 

 

2.8.2. Cálculo de barreiras secundárias 

 

Barreira secundária é aquela que não é irradiada diretamente pelo feixe primário 

do acelerador. O cálculo de blindagens para essas barreiras segue o mesmo princípio de 

cálculo das barreiras primárias. As barreiras secundárias são irradiadas por várias 
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componentes de irradiação secundárias, sendo o espalhamento do feixe primário no 

paciente e a componente de fuga do cabeçote as mais consideráveis. 

De acordo com a NCRP 151 [13], a radiação de fuga e espalhada no paciente 

possuem energias consideravelmente distintas e, por isso, a transmissão da barreira 

secundária é calculada separadamente, para cada uma dessas componentes. Para 

calcular a transmissão necessária para reduzir a taxa de dose equivalente devido à 

radiação espalhada no paciente, é recomendado considerar o fator de uso igual a um, o 

tamanho médio de campo de irradiação, o ângulo de reflexão e as distâncias do alvo até 

o ponto de espalhamento e do ponto de espalhamento até o ponto a ser blindado. A 

NCRP 151 [13] recomenda a equação 2.11 para calcular a transmissão necessária para 

blindar a componente de espalhamento no paciente. 

    
 

   
    

      
    

 
     (2.11) 

Onde BPS é a transmissão requerida, P é o limite de dose, dsca é a distância do alvo até a 

superfície espalhadora, dsec é a distância da superfície espalhadora até o ponto a ser 

protegido, F é o tamanho de campo, α é a fração de espalhamento do feixe primário, W 

é a carga de trabalho primária, T é o fator de ocupação da área a ser protegida. 

No caso da transmissão necessária para blindar a componente de fuga, também 

se deve considerar que o fator de uso é igual a um. Para este caso, em geral leva-se em 

conta que a radiação é atenuada mil vezes pela blindagem do cabeçote do acelerador. A 

distância expressa na equação 2.12 é medida a partir do isocentro, que é considerado 

como sendo o ponto médio do posicionamento do cabeçote. A carga de trabalho para 

esta equação deve levar em conta os procedimentos de TBI e IMRT, e calculada por 

meio da equação 2.5. 

   
    

 

      
      (2.12) 

Onde B é a transmissão necessária para a barreira, P é o limite de dose, dL é a distância 

do isocentro até o ponto a ser protegido, W é a carga de trabalho secundária, T é o fator 

de ocupação da área a ser protegida.  

Uma vez que as transmissões requerida para as duas componentes são 

calculadas, as espessuras podem ser determinadas pela equação 2.9. A NCRP 151 [13] 

recomenda que, se as espessuras obtidas através dos cálculos dessas duas componentes 
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forem aproximadamente iguais, então deve ser adicionada 1 CSR à maior espessura 

calculada. Se a diferença entre as espessuras for maior ou igual a 1 CDR, deve-se 

manter a maior espessura. Essa é a regra das duas fontes, que representa um fator de 

segurança visto que o ponto a ser blindado é atingido por duas fontes de radiação. 

2.8.3. Cálculo de porta 

 

Em salas de aceleradores médicos, podem-se encontrar portas blindadas contra a 

radiação secundária direta ou portas blindadas para bloquear a radiação espalhada em 

um labirinto. A porta blindada diretamente se torna muito espessa e, muitas vezes, se 

torna inviável devido ao seu peso. Por outro lado, a construção de um labirinto obriga a 

radiação a refletir e perder energia antes de chegar à porta. Uma sala com labirinto 

possibilita a redução da blindagem da porta que se torna, por conseguinte, mais leve e 

versátil. 

Existem diferentes métodos para calcular a espessura da porta de uma sala de 

radioterapia. A NCRP 51 [28] recomenda a equação 2.13 para calcular a dose que chega 

à porta após a reflexão do feixe no labirinto. Esse método é chamado de método das 

fontes múltiplas. Esse método considera a reflexão da radiação em determinadas áreas e 

também as distâncias entre os pontos de reflexão e o ponto a ser protegido. 

Outro método, mais recente, proposto na NCRP 151[4] e por McGinley [3], 

considera as diferentes componentes de radiação que contribuem para a dose na porta. A 

recomendação de calculo é feita tanto para aceleradores que geram fótons abaixo de 10 

MeV como para energias maiores que 10 MeV. Para aceleradores produzindo fótons 

acima de 10 MeV, o cálculo leva em conta a produção de nêutrons. A dose na porta da 

sala pode ser calculada através da equação abaixo: 

                       (2.14) 

A equação 2.14 considera a componente de espalhamento do feixe primário nas 

paredes da sala (Hs), a componente de fuga espalhada nas paredes da sala (HLS), a 

componente de espalhamento do feixe primário no paciente (HPS) e a transmissão da 

componente de fuga pelo labirinto. Um esquema dessas componentes é ilustrado na 

figura 2.10. 
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Figura 2.10 - Exemplo das reflexões da radiação dentro da sala, com as contribuições 

para a dose na porta. 

A equação 2.14 assume a condição de irradiação mais extrema para a porta, que 

é quando o feixe primário está direcionado para o mesmo lado da entrada do labirinto. A 

equação 2.14 também leva em conta que apenas uma fração do feixe primário atravessa 

o paciente para ser refletido nas paredes da sala e, portanto, a componente Hs é 

ponderada de um fator f que é de aproximadamente 0,25 para feixes de raios-X com 

energias entre 6 MeV e 10 MeV. O método de cálculo da dose que chega à porta 

apresentados até aqui leva em conta que o gantry fica posicionado para uma das quatro 

principais direções do feixe. Para calcular a dose equivalente total (Htot) que chega a 

porta não basta multiplicar o resultado por 4Hg, pois assim, pode-se estar 

superestimando a dose que chega à porta [13]. McGinley, 1998 [3] estimou que a dose 

que chega a porta é 2,64 Hg, onde, segundo a NCRP 151, um fator de qualidade é 

atribuído para os fótons de aceleradores de baixa energia. Assim, a dose total que chega 

a porta pode ser calculada pela equação 2.15. 

                 (2.15) 

Quando um linac médico opera acima de 10 MV, é necessário preocupar-se com 

a componente de dose proveniente dos nêutrons produzidos. Assim, o cálculo da dose 

na porta de salas que contém esses aceleradores deve ser realizado pela equação 2.16. 

Onde Hcg é a dose devido a gamas de captura e Hn é a dose produzida por nêutrons. 

                   (2.16) 
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O cálculo da transmissão requerida para a porta pode ser realizado pela divisão 

entre o limite de dose na porta pela dose existente, calculada na porta. A equação (2.17) 

permite obter a transmissão requerida para porta. Na equação (2.17), P é o limite de 

dose equivalente e Hw é a dose total que chega até a porta. 

  
 

  
       (2.17) 

A partir do valor de transmissão obtido na equação (2.17) é possível calcular a 

espessura da porta por meio de curvas de transmissão ou utilizando a equação (2.8) para 

obter o número de CDR’s requerida pela porta. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para a realização deste trabalho, foram selecionados dois serviços de 

radioterapia localizados no estado do Rio de Janeiro. Ambos adotam técnicas de 

tratamento que empregam um grande número de unidades monitoras. Dentre esses dois 

serviços há um hospital público, que aqui será designado por instalação A, e um 

privado, denominado como instalação B. Foram coletados os parâmetros de tratamento 

realizados em dois aceleradores, um de cada instalação. Na instalação A, os dados 

coletados referem-se a pacientes tratados em um acelerador linear Trilogy
®

 (figura 

3.1a). Este acelerador linear permite empregar duas energias nominais de fótons (6 e 10 

MeV) e seis feixes de elétrons com energias de 6, 9, 12, 15, 18 e 22 MeV. Na instalação 

B, os dados referem-se a pacientes tratados no acelerador linear Clinac
®

 iX (figura 

3.1b). Este acelerador é capaz de produzir feixes de fótons de até 6 MeV e quatro 

energias de elétrons: 6, 9, 12 e 16 MeV. Os projetos de blindagem dessas duas 

instalações, ambos aprovados pela CNEN, foram estudados e os dados adotados nos 

cálculos foram comparados com os parâmetros utilizados nos tratamentos, ministrados 

aos pacientes durante 6 (seis) meses, para cada acelerador. 

 

Figura 3.1 - Aceleradores considerados na execução do trabalho (a) Trilogy® da 

instalação A, e (b)  Clinac iX da instalação B. 

3.1. Coleta dos parâmetros dos tratamentos 

 

Os parâmetros dos tratamentos foram obtidos através dos dados disponíveis nas 

redes Aria
®
 de cada instalação. Aria

®
 é um software voltado para o gerenciamento de 

A B 
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informações do tratamento dos pacientes. Neste programa, é possível registrar todas as 

informações dos pacientes, desde a consulta com o médico radioterapeuta até o final do 

tratamento radioterápico [29]. Todos os tratamentos realizados através da rede Aria
®
 

são registrados e salvos em um banco de dados. 

Inicialmente, foi realizado o levantamento dos pacientes que foram tratados no 

acelerador de interesse. Para tanto foram utilizados os relatórios dos horários de 

tratamentos marcados para um acelerador, o machine schedule report. Esses relatórios 

contêm as seguinte informações: data e hora da sessão, nome do paciente, ID do 

paciente, tipo de tratamento, oncologista, anotações sobre a sessão de tratamento e a 

situação da sessão. A partir desses relatórios, foi possível identificar os pacientes 

tratados no acelerador no período de seis meses. Um modelo do relatório pode ser 

encontrado no ANEXO I. 

Para acessar os parâmetros dos tratamentos de cada paciente foi utilizado o 

programa RT-Chart, um aplicativo do software Aria
®
. O RT-chart é um programa que 

possibilita a inspeção de cada plano de tratamento, bem como a criação de um novo 

planejamento. Permite ainda identificar mudanças nos parâmetros de tratamento e 

autorizar tratamentos e controles da qualidade. Com este aplicativo é possível ter 

acesso, a partir do ID do paciente, às informações de tratamento tais como: prescrição, 

parâmetros do tratamento, frações, horários e o histórico do tratamento. 

 

3.2. Planilhas de entrada 

 

Com a finalidade de armazenar os dados dos tratamentos realizados em cada 

instalação, foram criadas planilhas de entrada. As planilhas são organizadas levando em 

conta os parâmetros de tratamento mais relevantes para fins de cálculo de blindagem 

como, por exemplo: energia, unidades monitoras, ângulo de gantry. A figura 3.2 

exemplifica a planilha utilizada para a coleta de dados.  

As planilhas foram organizadas de forma que seja possível inserir o número de campos 

do tratamento e os detalhes dos parâmetros utilizados para cada campo, como pode ser 

visualizado na figura 3.2. Essas planilhas foram divididas em meses e, assim, todos os 

tratamentos realizados no mês de janeiro em um acelerador de uma instalação foram 

listados em uma única planilha. Da mesma forma, estão listados os tratamentos 

executados nos outros meses do ano até o mês de junho. É comum que o tratamento de 
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alguns pacientes se estenda por mais de um mês. Dessa forma, pode-se encontrar o 

mesmo tratamento em mais de uma planilha, porém com o respectivo número de frações 

aplicadas no mês em questão. 

 

Figura 3.2 -  Exemplo da planilha de entrada de dados. 

3.2.1. Parâmetros calculados na planilha 

 

O tamanho dos campos de tratamento é calculado pela multiplicação das 

distâncias entre os colimadores X e os colimadores Y. Essas distâncias entre os 

colimadores do acelerador estão representadas na planilha pelos parâmetros campo x e 

campo y. Os valores do campo x referem-se às distâncias entre os colimadores x e os 

valores do campo y às distâncias entre os colimadores y. É comum que em radioterapia 

os tamanhos de campo sejam expressos na forma Nº x Nº, por exemplo: 10 cm x 10 cm. 

Assim, ao final, o campo será apresentado pela raiz quadrada do valor médio calculado 

na planilha, conforme a equação (3.1). Entretanto, para fins de calculo de blindagem 

será utilizado, no momento oportuno, o valor da área do campo dada em cm². 

       √  
̅̅ ̅     (3.1) 

O tempo de feixe é outro parâmetro calculado na planilha. Para calcular o tempo 

de feixe, divide-se o número de unidades monitoras (UM) pela taxa de dose utilizada 

em um campo e esse resultado é multiplicado pelo número de frações desse campo. A 

taxa de dose é dada em unidades monitoras por minuto (UM/min); assim o tempo de 

feixe é dado em minutos. Na parte superior da planilha pode-se encontrar o tempo total 

de utilização do feixe de tratamento no mês. Esse valor é obtido a partir da soma dos 

tempos de feixe de todos os campos tratados durante o mês. 

Alguns valores calculados são mostrados na parte superior da planilha. O 

número de campos de tratamento no mês é calculado pela multiplicação do número de 
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campos por fração pelo número de frações de tratamento. A dose entregue no isocentro 

por mês é calculada pela multiplicação da dose por fração pelo número de frações do 

tratamento. Por fim, a dose por campo é a divisão entre a dose entregue no isocentro por 

mês e o número de campos do tratamento no mês. 

 

3.3. Cálculo dos parâmetros de blindagem 

 

3.3.1. Número de Pacientes. 

 

Neste trabalho, os controles da qualidade (CQ) dos tratamentos com IMRT 

foram considerados como sendo um tratamento de dose única. Também, será 

introduzida a ideia da utilização de frações por dia, em vez de pacientes por dia. Muitas 

vezes o mesmo paciente trata dois sítios diferentes e, portanto, se considerássemos 

apenas o número de pacientes, estaríamos negligenciando as demais doses entregues em 

mais de um sítio tratado. Para efeitos de cálculos de blindagens, é pertinente a 

contabilização das frações que são realizadas por dia, visto que o interesse é a totalidade 

da dose que é entregue no isocentro, e na radiação de fuga do cabeçote do acelerador. 

 Considerou-se o número de frações realizadas no mês como sendo representado 

pela soma de todas as frações realizadas no mês. Para tanto, foi somado o número de 

frações no mês de cada paciente, separando a técnica empregada e incluindo os 

controles de qualidades  para o caso de IMRT e radiocirurgia, de acordo com a equação 

(3.2).  

         ∑          
 
        (3.2) 

A equação 3.2 permite calcular o número total de frações realizadas em um mês, 

para uma técnica específica. Para se obter o número total de frações desenvolvidas na 

instalação, é necessário somar as frações realizadas para cada técnica empregada. Nesta 

pesquisa, o número de pacientes foi estabelecido de acordo com a técnica com que ele 

foi tratado. Dessa forma, é possível desacoplar o cálculo da carga de trabalho como 

recomenda a NCRP 151 [13]. 

                           (3.3) 

onde, 

Ftotal é número total de frações em um mês; 

Fconv é número total de frações de radioterapia convencional em um mês; 

FIMRT é número total de frações utilizando IMRT em um mês; 
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FRCE é número total de frações utilizando radiocirurgia em um mês; 

O cálculo do número de frações realizadas por dia foi desenvolvido em dois 

passos: primeiro, dividindo o número de frações realizadas em um mês pelo número 

médio de dias úteis em um mês (equação 3.4). Segundo, calculando a média das frações 

realizadas por dia nos seis meses da pesquisa. A equação 3.5 possibilita calcular a média 

final do número de frações realizadas por dia na instalação radiativa. 

            
        

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
     (3.4) 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
∑            

 
     

 
     (3.5) 

Onde, 

(F/dia)mês é a média do número de frações por dia em um mês; 

Ftécnica é o número de frações aplicadas em um mês; 

Diaútil é a média de dias úteis em um mês; 

F/dia é a média de frações por dia. 

 

3.3.2. Média de dose entregue. 

 

O cálculo da dose por fração foi desenvolvido de forma semelhante ao cálculo 

do número de frações, e segue a seguinte sequência de cálculo: Inicialmente, são 

somadas as doses entregues por fração de tratamento em cada mês, conforme a equação 

3.6. Esta equação fornece o total de dose entregue, por técnica empregada. O método de 

cálculo da dose entregue por tratamento foi mencionado na sessão 3.2.1.  

         ∑                 
 
        (3.6) 

A média da dose entregue por fração no mês, para cada técnica de tratamento, é 

calculada por meio da divisão entre a dose administrada por uma técnica no mês 

(Dtécnica) pelo número de frações realizadas com uma determinada técnica no mês. A 

equação (3.7) nos permite calcular a média de dose entregue por fração no mês. 

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
            

           
    (3.7) 

Para a obtenção da média de dose por fração devido a todas as técnicas 

empregadas na instalação é necessário somar as doses entregues por cada técnica 

(equação 3.8) e, por fim, dividir o valor obtido pelo número total de frações obtido na 

equação 3.3.  

                                (3.8) 
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         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
          

         
     (3.9) 

onde, 

Dtotal é o total de dose por fração referente a todas as técnicas em um mês; 

Dconv é o total de dose por fração devido à técnica convencional em um mês; 

DIMRT é o total de dose por fração devido à técnica IMRT em um mês; 

DRCE é o total de dose por fração devido à técnica RCE em um mês; 

Dn é o total de dose por fração devido à técnicas n em um mês. 

  A média de dose por fração para cada técnica empregada 

(             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
        , bem como a média de dose por fração devido a todas as 

técnicas utilizadas (             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
     ), foram calculadas com base nas equações 3.10 

e 3.11, respectivamente. 

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
        

∑            
 
   

 
     (3.10) 

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
      

∑          
 
   

 
             (3.11) 

 

3.3.3. Cálculo do fator de uso. 

 

Para calcular o fator de uso, foram criados intervalos de ângulos em que o feixe 

permanecesse direcionado a uma dada barreira. Os intervalos criados foram: de 316º à 

45º para o feixe dirigido ao chão, de 46º à 135º para o feixe apontando para uma das 

laterais, de 136º à 225º para o feixe direcionado para o teto e 226º à 315º para o feixe 

dirigido para outra lateral. 

Por definição, o fator de uso é a fração de tempo em que o feixe permanece 

direcionado a uma barreira. Dessa forma, foi somado o tempo em que o feixe 

permanece ligado com o gantry posicionado em cada intervalo de ângulos mencionados 

no parágrafo anterior. Na sequência, dividiu-se o valor do tempo de feixe ligado no 

intervalo de ângulo de interesse pelo valor do tempo total de feixe ligado. 

 

3.3.4. Cálculo da carga de trabalho 

 

Como definido no capítulo anterior, a carga de trabalho é uma grandeza que 

reflete a quantidade de dose absorvida a um metro do alvo de um acelerador linear 

durante seu funcionamento. A carga de trabalho de um acelerador linear médico pode 
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ser calculada pela multiplicação das médias de pacientes por semana e dose 

administrada a cada paciente [13]. Nesse trabalho, essas médias foram calculadas com 

base nas equações mencionadas nesta seção. Além disso, a carga de trabalho secundária 

foi desacoplada da primária, de acordo com as recomendações da NCRP 151 [13]. 

Assim, a carga de trabalho primária foi calculada conforme a equação abaixo: 

     
              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

   ̅̅ ̅̅ ̅
 

   ̅̅ ̅̅ ̅

      
   (3.17) 

A carga de trabalho secundária foi calculada com base nas técnicas 

desenvolvidas nas instalações radiativas pesquisadas. Assim, foram somadas as 

contribuições de cada técnica desenvolvida conforme a recomendação da NCRP 151. 

                                (3.18) 

Onde, 

Wsec é a carga de trabalho secundária (dada em Gy/sem); 

Wconv é a carga de trabalho secundária devido à técnica convencional; 

WIMRT é a carga de trabalho secundária devido à técnica de IMRT; 

WRCE é a carga de trabalho secundária devido à técnica de RCE; 

WICI é a carga de trabalho secundária devido à técnica de ICI; 

C é o fator IMRT. 

 As contribuições de cada técnica para a carga de trabalho secundária foram 

calculadas por meio da equação 3.17, onde, para este caso, as médias remetem aos 

dados da técnica de interesse. Para cada contribuição, foram selecionados apenas os 

dados dos tratamentos que empregam a técnica de interesse. Por exemplo, para calcular 

a contribuição dos tratamentos com IMRT a equação 3.17 deve ser reescrita da seguinte 

forma: 

      
                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅ ̅
 

   ̅̅ ̅̅ ̅

      
   (3.19) 

 

3.3.5. Média do tamanho de campo 

 

O tamanho de campo de cada tratamento é calculado na planilha, conforme 

mencionado na seção 3.2.1.  Inicialmente, foram calculadas as médias dos tamanhos de 

campos tratados em cada mês. Por fim, foi calculada uma média das médias dos 

tamanhos de campos tratados calculados anteriormente. Essas médias foram calculadas 

e os erros associados a elas também foram avaliados. 

 



 
 

55 
 

3.4. Cálculo e comparação de barreiras 

 

O cálculo das barreiras foi realizado utilizando as metodologias propostas pelos 

respectivos projetos das instalações radiativas aqui estudadas. Foi criada uma planilha 

de cálculo onde foram dispostos os vários parâmetros necessários para o cálculo de 

barreiras. Em uma única planilha se encontram os cálculos de todas as barreiras 

mencionadas nos projetos aprovados pela CNEN. A figura 3.3 ilustra a planilha 

utilizada para a comparação das barreiras primárias. 

 

Figura 3.3 - Exemplo da planilha de cálculo das barreiras primárias. 

 

 Nesta planilha, as barreiras mencionadas no projeto são calculadas duas vezes 

utilizando o mesmo método, mas utilizando parâmetros diferentes. No primeiro cálculo, 

que neste trabalho será chamado de cálculo teórico, utilizamos os parâmetros fornecidos 

no projeto, para fins de validação da planilha e a posterior comparação com os 

resultados obtidos. No segundo cálculo, o “cálculo realístico”, as espessuras que seriam 

necessárias para as barreiras foram estimadas a partir dos dados obtidos na pesquisa de 

campo. 

Com vistas à validação dos algoritmos utilizados na planilha de cálculo de 

barreiras, foram inseridos na planilha os parâmetros de cálculo empregados no projeto 

aprovado pela CNEN. Caso o resultado das espessuras das barreiras fornecido pela 

planilha seja igual às espessuras de barreira propostas no projeto aprovado, a planilha é 

considerada válida. 

Uma vez validada, a planilha de cálculo de barreiras é utilizada para estimar as 

espessuras das mesmas barreiras mencionadas no projeto, todavia, agora, utilizando os 

parâmetros de tratamento realizados no cotidiano das instalações aqui estudadas. No 

entanto, alguns fatores e parâmetros utilizados no cálculo teórico ainda são empregados 

no cálculo realístico. Os parâmetros de cálculo levantados a partir da rotina de operação 

A E Teto Piso A E Teto Piso

P (Sv/sem) 2,00E-005 2,00E-005 2,00E-005 2,00E-05 P (Sv/sem) 2,00E-005 2,00E-005 2,00E-005 2,00E-05

dp (m) 5,6 16 3,9 8,3 dp (m) 5,6 16 3,9 8,3

Wpri (Sv/sem) 1000 1000 1000 1000 Wpri (Sv/sem) 204 204 204 204

U 0,14 0,14 0,285714286 0,428571429 U 0,21 1/3 0,22 0,24

T 0,25 0,25 0,125 1 T 0,25 0,25 0,125 1

Bpri 1,8E-05 1,5E-04 8,5E-06 3,2E-06 Bpri 5,9E-05 3,1E-04 5,4E-05 2,8E-05

nTVL 4,75 3,83 5,07 5,49 nTVL 4,23 3,52 4,28 4,57

TVL1 (cm) 41 41 41 41 TVL1 (cm) 41 41 41 41

TVLe (cm) 37 37 37 37 TVLe (cm) 37 37 37 37

Esp (cm) 180 146 192 207 Esp (cm) 161 134 162 173

Parâmetros Parâmetros

Barreiras Barreiras

1 - BARREIRAS PRIMÁRIAS

a) Método da limitação de dose

Projeto A Dados
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das instalações são: número de pacientes, média de dose, média de campos, fator de uso, 

carga de trabalho e tamanho de campo. Os demais fatores necessários para o cálculo de 

barreiras, tanto pelo método da limitação da dose, quanto pelo método da otimização da 

dose, foram os mesmos utilizados no projeto aprovado. 

O cálculo da espessura da porta apresentado no projeto da instalação B é 

baseado na metodologia sugerida pela NCRP 51.  Esta publicação sugere o uso da 

equação 15 para o cálculo da dose na saída do labirinto de uma sala de radioterapia. 

Esta equação é recomendada para a blindagem de raios-X produzidos abaixo de 10 MV.  

     
                  

 

                             (19) 

Onde, 

α1 é o coeficiente de reflexão para  o feixe incidentes na primeira superfície 

refletora. 

A1 - é a área atingida pelo feixe na primeira superfície refletora. 

α2 - é o coeficiente de reflexão para fótons de 0,5 MeV refletidos nos materiais 

subsequentes (considerado o mesmo para todas as reflexões subsequentes). 

drq, dr2, ... drj - são as distâncias das linhas centrais de cada labirinto 

j - número de reflexões ocorridas. 

 

 No presente trabalho, o cálculo da espessura de porta foi realizado de acordo 

com a metodologia proposta na NCRP 151. Todavia, para fins de comparação entre as 

metodologias de cálculo propostas pelos relatórios 51 e 151 do NCRP, foram utilizadas 

duas planilhas de cálculo para estimar a espessura de porta. A primeira planilha utiliza a 

metodologia proposta no relatório 51 e a segunda utiliza a metodologia proposta pelo 

relatório 151. 

 

3.5. Cálculo do custo 

 

Foi realizado o cálculo do custo da diferença das espessuras de barreiras 

propostas nos projetos analisados e as espessuras necessárias obtidas com base nos 

dados da pesquisa. Dessa forma, é possível avaliar o impacto econômico do uso de 

técnicas modernas de radioterapia sobre a construção de salas de radioterapia no país. 

O custo da diferença foi calculado em uma planilha Excel. Os dados de entrada 

da planilha são: diferença das espessuras, volume da barreira e custo do metro cúbico do 
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concreto. O custo da barreira pode ser calculado pela multiplicação da diferença do 

volume de concreto pelo custo de uma unidade de volume de concreto. O volume, por 

sua vez, é obtido pela multiplicação da espessura pela área de cada barreira. Por fim, o 

custo total da diferença das barreiras é calculado pela somatória dos custos da diferença 

de cada barreira. 

                          (20) 

                       (21) 

Nas equações acima, 

DVol é a diferença de volume entre as barreias estimadas no projeto e as barreiras 

estimadas com base na rotina da instalação; 

Volproj é o volume das barreiras estimadas pelo projeto; 

Voldados é o volume das barreiras estimadas com base no cálculo realístico; 

CB é o custo da diferença de volume entre as barreiras estimadas no projeto e as 

barreiras estimadas com base na rotina da instalação; 

CVol é o custo de uma unidade de volume de um material qualquer. 

 

Figura 3.4 - Exemplo da planilha de cálculo do custo da diferença. 

 

 

 

 

 

 

A E Teto Piso

Diferença -0,1849 -0,1172 -0,2920 -0,3432

Volume -1,931805033 -0,90226577 -4,90583391 -5,353700376

Custo m³ 420,00$                         420,00$                420,00$             420,00$                 

Custo total -811,36 $                       -378,95 $              -2.060,45 $        -2.248,55 $           -5.499,31 $           

B C D Labirinto F Paredes G & G' Laje TS Piso Ps

Diferença -0,0319 -0,0319 -0,0319 0,0614 -0,0319 -0,0319 -0,0319

Volume -0,324626356 -0,543968488 -0,649252711 0,709343118 -0,403589523 -0,899701545 -0,937986718

Custo m³ 420,00$                         420,00$                420,00$             420,00$                 420,00$                      420,00$              420,00$                  

Custo total -136,34 $                       -228,47 $              -272,69 $            297,92$                 -169,51 $                     -377,87 $             -393,95 $                 -1.280,91 $         

Barreiras Secundárias

Barreiras

Análise Instalação A

1 - BARREIRAS PRIMÁRIAS

a) Método da limitação de dose

a) Método da limitação de dose

2 - BARREIRAS SECUNDÁRIAS

CALCULO DO CUSTO DA DIFERENÇA
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4. Resultados e discussões 

 

 

 A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com base nos dados dos 

tratamentos realizados nas duas instalações, A e B, e as estimativas das espessuras de 

blindagens necessárias para reduzir as doses aos limites estabelecidos em norma. A 

partir desses resultados será feita uma análise comparativa com os parâmetros de 

cálculo e espessuras de blindagem utilizadas nos projetos de blindagens das instalações 

estudadas. 

4.1. Parâmetros de cálculos de blindagens 

 

4.1.1. Número de frações por dia na instalação A 

 

A utilização do número de pacientes no cálculo da carga de trabalho do 

acelerador foi substituída pelo número de frações de tratamentos realizados nas 

instalações. Neste cálculo também foram contempladas as frações dos controles de 

qualidade dos tratamentos executados no período da pesquisa. Acredita-se que esta 

forma de abordagem no cálculo do número de pacientes fornece um resultado da carga 

de trabalho um pouco mais próxima da realidade. 

Na figura 4.1 pode ser observado o número total de frações administradas aos 

pacientes por dia na instalação A (pública), assim como o número de frações por dia 

para cada técnica. Os dados foram coletados de janeiro a junho de 2011, e depois 

novamente em junho de 2012, para verificar se as condições antes observadas ainda se 

mantinham. 

Para o período estudado, conclui-se que a média do número de frações por dia na 

instalação A é de 22 ± 3,6 frac/dia. Dentre as técnicas empregadas houve, em média, 4 ± 

0,44 frac/dia com IMRT e 17 ± 3,8 frac/dia com 3D-CRT convencional. Não foi 

observado o emprego de técnicas de irradiação de corpo inteiro - TBI ou de 

radiocirurgia estereotáxica – RCE na instalação A. 

Pode-se perceber, através da análise da figura 4.1, que houve uma grande 

variação no número frações por dia em cada mês pesquisado. O número máximo de 

frações por dia ocorreu no mês de janeiro e atingiu a marca de 32 frac/dia. Já no mês de 

maio houve a menor média, 8 frac/dia. É importante ressaltar que a média de frações 
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pode variar dependendo de diversas condições do serviço de radioterapia, entretanto, 

essa variação geralmente não é demasiada. No caso específico da instalação A, acredita-

se que a causa da grande variação do número de frações por dia encontra-se no fato de 

que, no período da pesquisa, o acelerador não estava com todos os sistemas 

comissionados e, portanto, operava com restrições quanto ao emprego de técnicas mais 

complexas. Neste período de inserção na rotina hospitalar, o acelerador recebeu apenas 

casos especiais para serem tratados com IMRT, que requeriam apenas os recursos 

disponíveis naquele momento. 

 
Figura 4.1 - Número de frações por dia, classificadas por técnica empregada. 

 

Devido a grande flutuação dos parâmetros de cálculo de blindagem para a 

instalação A, foi feito um novo levantamento de verificação referente aos tratamentos 

realizados no mês de junho de 2012.  A média de frações por dia para o mês de junho de 

2012 está acima da média da maior parte dos meses estudados em 2011, como pode ser 

observado na figura 4.1. O número de frações por dia com IMRT aumenta mais de 50% 

em relação à média de frações por dia com IMRT nos seis primeiros meses de 2011. 

O número de pacientes por dia utilizado no projeto de blindagem da instalação A 

é aproximadamente três vezes maior do que o número de pacientes por dia observado 

durante a rotina de operação dessa instalação. O número de setenta pacientes por dia, 

estimado no projeto, também está acima do número máximo de pacientes por dia 

registrado. 
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4.1.2. Número de frações por dia na instalação B 

 

Na instalação B (privada), a média do total de frações por dia observada foi de 

37 ± 2 frac/dia. Nessa instalação, a fração de tratamentos com IMRT excede em 47,3% 

os tratamentos convencionais, em todos os seis meses da pesquisa. Em média, o número 

de frações com IMRT foi de 28 ± 1 frac/dia, enquanto que o número de frações 

convencionais foi de 9 ± 2,5 frac/dia. Nos meses de março e abril de 2012 houve um 

aumento do número de frações convencionais de 57% e 12%, respectivamente, em 

relação à média. Estes dados são ilustrados na figura 4.2. 

  

Figura 4.2 - Número de frações por dia, classificadas por técnica 

empregada. 
 

Durante o período da pesquisa foram realizados 45 tratamentos de RCE. Em 

média, foram empregadas 0,3 frac/dia com essa técnica. Como exposto no capítulo 2, o 

tratamento de RCE é realizado em uma única aplicação, com alta dose. Esta é uma 

técnica complexa e com limitações referentes à sua indicação e, portanto, o número de 

tratamentos com RCE é bem menor do que os tratamentos convencionais e de IMRT. 

De modo a simplificar o cálculo das espessuras das barreiras para a instalação B, 

o número de frações com RCE por dia foi considerado como tratamento IMRT, e 

incluído no cálculo da média de frações IMRT/dia. 
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Tabela 4.1 - Frações de RCE administradas na 

instalação B. 

Mês N° de RCE RCE/dia 

Janeiro 12 0,55 

Fevereiro 16 0,73 

Março 0 0 

Abril 2 0,09 

Maio 12 0,55 

Junho 3 0,14 

Média 8 0,30 

Desvio médio 5,80 0,27 

 

No projeto de blindagem da instalação B, foi considerado um número total de 50 

pacientes tratados por dia, sendo 40 pacientes tratados com a técnica convencional e 10 

pacientes tratados com IMRT. O número máximo de frações registradas ocorreu no mês 

de março. Neste mês, foram registradas 46 fração/dia, em média, sendo 25 frações com 

IMRT e 21 frações convencionais. Em todos os meses registrados, o número de 

tratamentos com IMRT superam a estimativa do projeto, enquanto que o número de 

tratamentos convencionais permanece sempre abaixo do esperado do descrito no projeto 

de blindagem. 

Os resultados obtidos para o número de pacientes por dia (frações/dia) estão 

abaixo do número de pacientes estimados nos projetos de blindagem das instalações 

estudadas. Na instalação A, o número de pacientes por dia calculado é quase três vezes 

menor do que o estipulado pelo projeto de blindagem. A proporção entre o número de 

pacientes tratados com IMRT e por radioterapia convencional na instalação B foi de 75 

% de pacientes tratados com IMRT e 25 % tratados com técnicas convencionais. Por 

outro lado, a proporção apresentada pelo projeto foi de 20 % dos pacientes tratados com 

IMRT e 80 % tratados com técnicas convencionais. 

 

4.1.3. Dose entregue por fração na instalação A 

 

A média de dose por fração calculada para a instalação A foi de 189 ± 2 

cGy/fração. No entanto, a média de dose por frações com emprego de IMRT foi de 192 
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± 14 cGy/fração e a média de dose por frações convencionais 191 ± 2,2 cGy/fração. Na 

figura 4.3, pode-se observar o comportamento das médias de dose por fração em cada 

mês pesquisado. É possível notar que, considerando as barras de erros das médias dos 

dados coletados nesta pesquisa as doses por fração com IMRT são iguais às doses por 

fração para tratamentos convencionais. 

De acordo com os dados coletados em junho de 2012, a média de dose por 

fração com IMRT aumentou em 7,8% (206 cGy/fração) em relação a média de dose por 

fração dos seis primeiros meses de 2011. Pode-se observar na tabela 4.2 que houve um 

pequeno aumento no total de dose por fração e na dose por IMRT. Por outro lado, a 

dose por frações convencionais diminuiu 3,6% em relação à média de dose por fração 

referente aos seis primeiros meses de 2011. Acredita-se que o incremento ocorrido na 

dose por frações com IMRT se deve ao fato de que o acelerador estivesse com a maioria 

dos seus sistemas comissionados em meados de 2012. Uma vez que os sistemas de 

garantia da qualidade estão bem estabelecidos, é possível elaborar tratamentos de maior 

complexidade, com uma maior dose por fração. 

 

Figura 4.3 - Média de dose por fração, classificada por técnica empregada 

em cada mês na instalação A. 

 

Tabela 4.2 - Médias de dose por fração para 6 meses de 2011 e para junho de 2012. 

Mês 
Dose convencional por 

fração (cGy/fração) 

Dose IMRT por Fração 

(cGy/fração) 

Total de dose por 

Fração 

(cGy/fração) 

Médias em Junho de 

2012 

184 206 194 

Médias referentes ao 

período 01/2011 – 

06/2011. 

191 192 189 
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4.1.4. Dose entregue por fração na instalação B 

 

A média de dose por fração calculada na instalação B foi de 215 ± 6,9 

cGy/fração. Os tratamentos com IMRT apresentaram uma média de dose por fração de 

220 ± 5,7 cGy/fração e os tratamentos convencionais tiveram, em média, 204 ± 8,6 

cGy/fração. Por outro lado, nos cálculos da carga de trabalho demonstrados no projeto 

da instalação B pode-se perceber que a média de dose por paciente utilizada foi de 200 

cGy para tratamentos convencionais e 600 cGy para tratamentos com IMRT. É 

importante notar que a dose por fração com IMRT utilizada no projeto é 

aproximadamente três vezes maior do que o valor médio calculado com base na rotina 

de operação dessa instalação. 

 

Figura 4.4 - Média de dose por fração, classificada por técnica empregada 

em cada mês na instalação B. 

A média de dose por fração calculada pelos dados da rotina da instalação A está 

abaixo da média proposta no projeto, de 200 cGy/fração. A média de dose por fração 

ficou acima da média apresentada apenas para os tratamentos com IMRT, no mês de 

junho de 2012. Na instalação B, a média de dose por fração convencional calculada foi 

de 204 cGy por fração e a média de dose por fração com a utilização de IMRT foi de 

220 cGy/fração. Para fins de radioproteção, as diferenças entre a média de dose por 

paciente recomendadas pelas publicações do NCRP e PQRT e as médias de dose 

levantadas da rotina, devem ser levadas em conta no cálculo de blindagens de uma 

instalação. 
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4.1.5. Cálculo do fator de uso para a instalação A 

 

No cálculo do fator de uso para instalação A, obteve-se uma média de 186 ± 

14,3 minutos de feixe ligado e direcionado para o piso da sala de tratamento. Este dado 

corresponde a 30 % do uso total do feixe primário, ou seja, U = 2/7. O projeto de 

blindagem da instalação A utilizou um fator de uso igual a 3/7 no cálculo da espessura 

do piso. A diferença entre o fator de uso analítico e o fator de uso obtido com base na 

rotina de tratamentos é de 14 % ou 92 minutos de feixe direcionado a esta barreira. 

Quando este valor é comparado com o fator de uso para o intervalo de ângulo que atinge 

o piso, proposto pela NCRP 151 e apresentado na tabela 2.5, pode-se afirmar que não há 

diferença. 

O feixe do acelerador permanece ligado e direcionado à barreira lateral B 130 ± 

22 minutos, em média. Os dados demonstram que a lateral B permaneceu exposta ao 

feixe primário 809 minutos no mês de fevereiro de 2011 enquanto que no mês de maio 

do mesmo ano a exposição foi de 74 minutos. No cálculo da média de tempo em que o 

feixe permanece ligado e direcionado para a lateral B foi desprezado o dado do mês de 

fevereiro. Acredita-se que o valor de 60 % de feixe direcionado para a lateral B, é uma 

situação atípica que não reflete a realidade de operação dessa instalação. Entretanto, na 

sessão 4.2.1 é feita uma análise específica do impacto dos fatores de uso observados no 

mês de fevereiro. Os dados referentes ao fator de uso da lateral B apresentam a maior 

variação dentre as quatro barreiras primárias. O fator de uso calculado para esta 

barreira, com base na média, é de U = 1/5, o que corresponde a 20 % do tempo total de 

feixe durante o período de 6 meses. A diferença entre o fator de uso calculado com base 

na rotina de operação e o apresentado no projeto é de 5,8 % o que representa, em média, 

38 minutos de feixe.  
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Figura 4.5 - Ilustração das barreiras que são irradiadas pelo o 

feixe primário quando o gantry é posicionado nos ângulos 

determinados. 
 

  

Figura 4.6 - Fração de tempo em que o feixe permanece direcionado 

para as quatro barreiras primárias da instalação A. 

 

De acordo com os dados de tratamento coletados, o teto é irradiado, em média, 

169 ± 19,4 minutos. Este tempo corresponde a 26 % do tempo total de feixe ligado nesta 

instalação o que corresponde a um fator de uso U = 1/4. O fator de uso utilizado no 

projeto para o cálculo da espessura do teto é de 2/7. Podemos observar uma diferença 

muito pequena em relação ao fator de uso calculado com base na rotina da instalação e o 

fator de uso proposto no projeto. É importante reiterar que os fatores de uso utilizados 
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no projeto são propostos pela publicação do programa de qualidade em radioterapia 

PQRT [27]. 

Por fim, a lateral A dessa instalação foi irradiada, em média, 163 ± 28,5 minutos. 

Este tempo de corresponde a 25 % do tempo total de feixe ligado nesta instalação 

durante o período da pesquisa. Assim, o fator de uso para a lateral A é de 1/4. A 

diferença entre o fator de uso utilizado no projeto para esta barreira e o fator de uso 

calculado com base na rotina de operação dessa instalação corresponde a 10,8 % do 

tempo total de feixe ligado. Esta barreira é calculada considerando uma área de 

ocupação elevada, visto que área a ser protegida é a sala de espera de pacientes. É 

importante ressaltar a relevância dessa diferença quando esta é associada ao fator de 

ocupação para esta área, que por sua vez é classificada como área livre. A análise do 

impacto analítico dessa diferença, em termos de espessura de barreira será discutida na 

seção 4.2.1. 

 

4.1.6. Cálculo do fator de uso para a instalação B 

 

No caso da instalação B, o fator de uso observado é um pouco mais bem 

distribuído quando comparado com os resultados da instalação A. Acredita-se que esta 

distribuição um pouco mais uniforme seja devido ao uso de IMRT. A técnica de IMRT 

utiliza muitos mais campos do que a técnica convencional. Como discutido na subseção 

4.1.2, o número de frações com IMRT foi muito superior ao número de frações 

convencionais para esta instalação. 

Em média, o chão dessa instalação foi irradiado por 617,2 ± 36,5 minutos 

durante os seis primeiros meses de 2012. Esse tempo corresponde a 33,3 % do tempo de 

feixe total ligado durante a pesquisa, ou seja, o fator de uso para o piso é de U = 1/3. O 

fator de uso para o piso proposto no projeto de blindagem da instalação B foi de 3/7. O 

piso dessa instalação foi a barreira mais irradiada. O grande número de tratamentos de 

IMRT e os tratamentos de RCE podem ser apontados como causa para o alto tempo de 

irradiação dessa barreira. Isso porque cada um destes tratamentos de IMRT e RCE é 

submetido a um controle de qualidade onde todos os campos que o compõe são 

checados a zero grau. Dessa forma, o tempo total de irradiação de uma fração, que seria 

distribuído para todas as barreiras ocorre com o feixe direcionado para o piso. 
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Figura 4.7 - Fração de tempo em que o feixe permanece direcionado 

para as quatro barreiras primárias da instalação B. 

  

 De acordo com os dados coletados, o acelerador permaneceu 321 ± 25,1 minutos 

com o feixe direcionado para lateral A. Assim, o fator de uso da lateral A é de 17 % ou 

1/6. A diferença do fator de uso calculado experimentalmente e o fator de uso 

estipulado pelo projeto dessa instalação é muito pequena. O fator de uso proposto pelo 

projeto é de 1/7. 

 O cálculo do fator de uso apresenta uma média de 453,4 ± 27,8 minutos de feixe 

ligado e direcionado para o teto da sala de tratamento. Este dado corresponde a 24 % do 

uso total do feixe primário, ou seja, U = ¼. A lateral B foi irradiada, em média, 458,4 ± 

35,7 minutos, que corresponde aproximadamente a 25 % do tempo total de feixe ligado. 

Portanto, o fator de uso para o teto e a lateral B é de U = ¼.  

 O projeto dessa sala propõe 2/7 e 1/7 para o teto e lateral B, respectivamente. A 

diferença entre os fatores de uso utilizados no projeto para estas barreiras e os fatores de 

uso calculados com base na rotina de operação dessa instalação corresponde a 11 % 

para o teto e 3 % para a lateral B. 

As diferenças entre o fator de uso utilizado no projeto e o calculado pela rotina 

da instalação expôs situações conservadoras e situações que podem subestimar as doses 

ocupacionais nas instalações estudadas. O fator de uso para o piso estimado no projeto 

corresponde, em média, a 270 minutos do tempo de feixe ligado durante os seis meses 

da pesquisa. A diferença entre o fator de uso calculado e o fator de uso estimado no 

projeto indica que houve superestimação do tempo de feixe para o piso. Ou seja, a 
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fração de tempo em que o acelerador permanece ligado e direcionado para o piso é 

estimado 92 minutos a mais do que ocorre na realidade de operação desse acelerador. O 

fator de uso para a lateral B também foi superestimado. Para esta barreira, a fração de 

tempo em que o acelerador permanece ligado e direcionado para o piso é estimado 54,6 

minutos a mais do que ocorre na realidade de operação desse acelerador. Por outro lado, 

o fator de uso estimado no projeto para a lateral A e o teto, foram subestimados, 

respectivamente, em 70,2 e 76,4 minutos. No caso da instalação B, as barreiras com 

fator de uso superestimado foram o piso, em 175,7 minutos e a lateral B, em 70,2 

minutos. De acordo com os dados da pesquisa, o acelerador da instalação B irradia o 

teto 189,1 minutos a mais do que o previsto no projeto. Outra barreira em que o fator de 

uso é subestimado nesta instalação é a lateral A. Esta barreira é irradiada 56,7 minutos a 

mais do que o previsto pelo projeto de blindagem dessa instalação. 

 

4.1.7. Média do tamanho de campo na instalação A 

 

O tamanho de campo dos tratamentos realizados na instalação A apresentam 

uma média de 204 cm² com um desvio médio de 9,43 cm². Esse tamanho de campo 

representa um campo quadrado equivalente a 14,3 cm x 14,3 cm. O tamanho de campo 

máximo utilizado nesta instalação foi de 607 cm², para um tratamento na região do 

abdômen. 

Tabela 4.3 - Média dos tamanhos de 

campo (cm
2
) de tratamento em cada 

mês na instalação A. 

Mês 

Média do tamanho 

campo 

Jan 199,67 

Fev 217,98 

Mar 218,63 

Abr 202,91 

Mai 192,37 

Jun 193,38 

Média 204,15 

σ ±11,64 

 

No projeto de blindagem da instalação A, nos cálculos das espessuras das 

barreiras, é considerado um tamanho de campo de 400 cm². Com base na equação 2.11, 
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pode-se inferir que o tamanho de campo F é diretamente proporcional à transmissão B. 

Dessa forma, este parâmetro influencia diretamente no cálculo da espessura das 

barreiras secundárias. O tamanho de campo utilizado nos cálculos do projeto é baseado 

na recomendação da NCRP 151 [13], ou seja, 400 cm² (20 cm x 20 cm). 

 

4.1.8. Média do tamanho de campo na instalação B 

 

O tamanho de campo dos tratamentos realizados na instalação B apresentam 

uma média de 158 cm², com um desvio médio de 26 cm². Esse tamanho de campo 

representa um campo quadrado equivalente a 12,5 cm x 12,5 cm. O tamanho de campo 

máximo utilizado nesta instalação foi de 1159 cm², para um tratamento de cabeça e 

pescoço. 

No projeto de blindagem da instalação B é obedecida a recomendação da NCRP 

151 [13], que se utilize um tamanho de campo de F = 400 cm² nos cálculos. Pode-se 

observar que a média dos tamanhos de campos dos tratamentos desenvolvidos na 

instalação B é 60,5 % menor do que o tamanho de campo recomendado pela NCRP. 

Tabela 4.4 - Média do tamanho de 

campo para de tratamento em cada 

mês na instalação B. 

Mês Média do tamanho 

campo 

Jan 117,86 

Fev 119,70 

Mar 167,56 

Abr 170,69 

Mai 179,14 

Jun 192,67 

Média 157,93 

σ ±31,56 

 

Outro parâmetro avaliado, a média do tamanho de campo dos tratamentos, 

também pode influenciar no cálculo de barreiras de uma instalação, mais 

especificamente as barreiras secundárias. Os resultados obtidos na pesquisa revelam que 

os tamanhos de campo utilizados são muito menores do que o valor recomendado pela 

NCRP. A média do tamanho de campo de tratamento calculado com base na rotina da 
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instalação A é 51 % menor do que os 400 cm² utilizados nos cálculos do projeto. Em 

média, o tamanho de campo dos tratamentos realizados na instalação B são 60,5 % 

menores do que preconiza a NCRP. 

 

4.1.9. Calculo da carga de trabalho da instalação A 

 

A carga de trabalho do acelerador Trilogy® da instalação A foi calculada de 

acordo com a equação 3.17. Respeitando a recomendação de cálculo, foram utilizadas 

as médias de dose por fração, frações por dia e dias por semana. Dessa forma, a carga de 

trabalho primária encontrada com base na rotina de operação da instalação A é de 204 

Gy/sem. Este resultado é muito inferior ao valor da carga de trabalho prevista no projeto 

da instalação A, que é de 1000 Gy/sem. Além disso, a carga de trabalho secundária, 

calculada com base na rotina de operação, foi de 377 Gy por semana, considerando-se 

um fatorIMRT C = 5. A figura 4.8 ilustra a planilha utilizada para o cálculo da carga de 

trabalho da instalação A. 

No projeto de blindagem da sala do acelerador Trilogy®, é descritauma carga de 

trabalho de 1000 Gy por semana, e é ressaltado que este é um valor conservativo - 

equivalente a 70 pacientes por dia -, que reflete de modo realístico a utilização média 

prevista para o equipamento. Este valor de carga de trabalho é recomendado pela NCRP 

49 [15], para aceleradores lineares de até 10 MV. 

 Se forem considerados os 70 pacientes tratados por dia e a média de dose por 

paciente mantiver-se igual aos 189 cGy/fração, a carga de trabalho primária aumentará 

em 55 % chegando a 661,5 Gy por semana. Para fazer a mesma análise referente à carga 

de trabalho secundária, é necessário estipular o percentual de pacientes tratados com 

IMRT. Assim, fica aqui estabelecida a proporção, observada nos dados de junho de 

2012, de 57 % (40 pacientes) dos pacientes sendo tratados com a técnica 3D 

convencional e 43 % (30 pacientes) sendo tratados com IMRT. Neste caso a carga de 

trabalho secundária atinge o valor de 1822 Gy por semana. 
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Figura 4.8 - Exemplo da planilha de cálculo da carga de trabalho primária e secundária 

da instalação A. 

  

Outro fato importante parte do principio de limitação da dose. A projeção desse 

princípio na radioterapia promove uma tendência ao conservadorismo, ou seja, a 

utilização de parâmetros que refletem situações extremas. A partir dessa ideia, foram 

selecionados os casos mais extremos de média de dose/fração e fração/dia, obtidos na 

pesquisa, e por fim foi estabelecida a carga de trabalho. Os resultados obtidos para a 

carga de trabalho primária e secundária foram, respectivamente, 642 Gy/sem e 2134 

Gy/sem. A figura 4.9 ilustra a planilha utilizada para o cálculo da carga de trabalho da 

instalação A, para o caso mais extremo. 

 

Figura 4.9 - Exemplo da planilha de cálculo da carga de trabalho primária e secundária 

utilizando dados que refletem condições de operação extremas na instalação A. 
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Dose/Fração (cGy/fração)459 cGy/sem Gy/sem

Frações/dia 28,00

Dia/sem 5

Dose/Fração 330 cGy/sem Gy/sem

Frações/dia 16,00

Dia/sem 5,00

Dose/Fração 623 cGy/sem Gy/sem

Frações/dia 12,00

Dia/sem 5,00

CIMRT 5

Conv. 

+   

IMRT

W
64208,60 642,1

Carga de trabalho primária (Wpri)

Carga de trabalho Secundária (Wsec)

Wsec (Gy/sem)

IMRT W
187043,56 1870,4

Conv. W
26369,86 263,7

2134
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4.1.10. Cálculo da carga de trabalho da instalação B 

 

A carga de trabalho primária da instalação B, calculada com base nos dados da 

rotina de tratamento do acelerador, é de 300 Gy/sem. Este resultado está bem aquém do 

valor de 1000 Gy/sem, utilizado no projeto de blindagem dessa instalação. Na tabela 4.5 

estão listados os parâmetros utilizados no projeto da instalação B, para o cálculo da 

carga de trabalho. As cargas de trabalho convencional e IMRT são somadas à carga de 

trabalho dosimétrica (de 100 Gy/sem) e, por fim, o autor do projeto adiciona 200 

Gy/sem, de modo a satisfazer a recomendação da NCRP [13,15]. 

Tabela 4.5 - Parâmetros de cálculo da carga de trabalho primária apresentados no 

projeto de blindagem da instalação B. 

Parâmetros Convencional IMRT 

Dose/paciente 200 cGy/paciente 3 x 200 cGy/paciente 

Paciente/dia 40 Pacientes/dia 10 pacientes/dia 

Dia/semana 5 dia/sem 5 dia/sem 

Carga de trabalho (W) 400 Gy/sem 300 Gy/sem 

 

É importante notar que, no projeto dessa instalação, a dose por paciente foi 

separada entre convencional e IMRT, sendo a ultima multiplicada por um fator 3. A 

carga de trabalho secundária, por sua vez, também foi desacoplada, e a carga de 

trabalho de IMRT foi multiplicada por um fator cinco, como mostrado na expressão 4.1. 

         
  

   
            

  

   
          

  

   
                   (4.1) 

Por outro lado, a carga de trabalho secundária calculada com base na rotina de 

operação da instalação B não ultrapassou o valor de 1621 Gy/sem. Mesmo para o caso 

mais extremo, referente ao mês de maio de 2012, a carga de trabalho secundária chega 

apenas a 1988 Gy/sem. No mês de maio foram aplicadas 41 frações por dia, sendo 34 

com IMRT e 7 convencionais. A média de dose por fração foi de 223 cGy/fração, sendo 

225 cGy/fração a média de dose em tratamentos com IMRT e 212 cGy/fração a média 

de dose de tratamentos convencionais. Na figura 4.10 pode-se observar um exemplo da 

planilha de cálculo da carga de trabalho para a instalação B. 
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Figura 4.10 - Exemplo da planilha de cálculo da carga de trabalho primária e 

secundária da instalação B. 
 

Baseando-se nos parâmetros de utilização observados nas instalações estudadas, 

foi constatado que as cargas de trabalho primárias são menores do que as estimativas de 

carga de trabalho mencionadas nos projetos das instalações. A carga de trabalho 

proposta no projeto da instalação A segue a recomendação da NCRP 49 e não leva em 

conta o aumento da radiação de fuga devido aos tratamentos IMRT. A carga de trabalho 

secundária, que foi calculada com base na rotina desta instalação também está aquém do 

valor utilizado no projeto. Todavia, quando, para o cálculo da carga de trabalho, utiliza-

se o número máximo de 70 pacientes proposto no projeto de blindagem, mantendo-se as 

médias de dose realísticas observadas, a carga de trabalho secundária dessa instalação 

ultrapassa em 476 Gy semanais o valor recomendado. Portanto se um dia essa 

instalação vier a atender os 70 pacientes por dia, previstos no projeto da instalação, suas 

blindagens serão insuficientes. 

A carga de trabalho primária proposta no projeto de blindagem da instalação B 

foi superestimada por um fator 3. Este foi multiplicado pela dose por paciente tratado 

com IMRT e, dessa forma, implicou em um aumento considerável da carga de trabalho 

secundária. Os resultados de carga de trabalho primária e secundária obtidos durante a 

pesquisa na instalação B estão abaixo dos valores propostos pelo projeto de blindagem. 

É importante notar que os resultados da carga de trabalho calculada com base na rotina 

estariam acima do valor proposto no projeto, caso a metodologia de cálculo da carga de 

trabalho primária proposta pela NCRP fosse utilizada no projeto desta instalação. 

 

 

 

Dose/Fração (cGy/fração)215 cGy/sem Gy/sem

Frações/dia 37

Dia/sem 5

Dose/Fração 204 cGy/sem Gy/sem

Frações/dia 9

Dia/sem 5,00

Dose/Fração 220 cGy/sem Gy/sem

Frações/dia 28

Dia/sem 5,00

CIMRT 5

Conv. +   

IMRT
W

39867,22 399

Carga de trabalho primária (Wpri)

Carga de trabalho Secundária (Wsec)

Wsec (Gy/sem)

IMRT W
152947,89 1529

1621

9198,82 92
WConv.
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4.2 Resultado do cálculo de barreiras 

 

4.2.1. Barreiras primárias das instalações 

 

 Nas figuras 4.7 e 4.8 são apresentadas as espessuras das barreiras primárias 

requeridas para reduzir as doses aos limites estabelecidos pela norma 3.01 da CNEN, de 

acordo com os dados experimentais coletados e os cálculos de blindagens descritos nos 

projetos. Com base nas figuras, podem ser comparadas as espessuras propostas pelo 

projeto com as espessuras obtidas com base na rotina de operação das instalações, bem 

como as espessuras de barreiras calculadas a partir das condições de operação mais 

extremas, registradas durante a pesquisa. 

 Com base na figura 4.7, pode-se perceber que as espessuras das barreiras 

propostas pelo projeto de blindagem são, para as quatro barreiras, maiores do que a 

espessura calculada com base nos dados da rotina da instalação. Em média, as 

espessuras das barreiras primárias calculadas no projeto de blindagem são 24 cm 

maiores. Por outro lado, quando se compara as espessuras calculadas no projeto com as 

espessuras calculadas com base nos parâmetros mais extremos observados, pode-se 

verificar que a média das diferenças cai para 19 cm. 

 

Figura 4.11 - Espessuras das quatro barreiras primárias da instalação A: 

retiradas dos cálculos apresentados no projeto de blindagem, calculadas 

com base nas condições de funcionamento atual da instalação (Dados) ou 

calculadas levando-se em conta as situações mais extremas observadas na 

instalação. 
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Se no cálculo de espessuras forem considerados os fatores de uso observados no 

mês de fevereiro a média das diferenças entre as espessuras é de 27 cm. Neste caso 

todas as barreiras projetadas encontram-se superestimadas. Entretanto, quando as 

espessuras foram calculadas com base nos parâmetros mais extremos observados, foi 

verificado que a barreira E construída tem 2 cm de espessura a menos do que o 

requerido pela rotina observada neste mês. É importante ressaltar que as condições 

extremas de operação observadas no mês de junho de 2012 podem refletir a situação de 

funcionamento mais recente da instalação A.  

Com relação à instalação B, as diferenças entre as espessuras das barreiras 

projetadas e as barreiras calculadas com base na rotina de operação da instalação foi de 

8 cm, para todas as barreiras. Contudo, a barreira C projetada foi subestimada em 8 cm, 

ou seja, a barreira C deveria ter no mínimo 8 cm a mais do que a espessura estimada no 

projeto de blindagem. Quando comparamos as espessuras projetadas com a condição 

mais extrema de operação registrada, têm-se uma diferença de 6 cm para as barreiras A 

e C1. Por outro lado, com base nos dados mais extremos, a barreira C necessitaria de 10 

cm de incremento na espessura da blindagem. A figura 4.8 ilustra as espessuras das 

barreiras primárias estimadas pelo projeto de blindagem, pelas condições de operação 

da instalação (dados) e pelas situações mais extremas observadas. 

 

Figura 4.12 - Espessuras das quatro barreiras primárias da instalação B: 

retiradas dos cálculos apresentados no projeto de blindagem, calculadas 

com base nas condições de funcionamento atual da instalação (Dados) ou 

calculadas levando-se em conta as situações mais extremas observadas na 

instalação. 
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A espessura da barreira primária resultante a partir de cálculos baseados na 

rotina de utilização sustenta a hipótese de que uma espessura menor é necessária para 

barreira primária em instalações que utilizam técnicas modernas de radioterapia, em 

contraponto aos requisitos de espessura primária de instalações que utiliza apenas 

técnicas de tratamento convencionais. 

 

4.2.2. Barreiras secundárias e porta das instalações A e B 

 

Nas figuras 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 estão ilustradas as espessuras de barreiras 

secundárias calculadas nos projetos de blindagens das instalações, as obtidas pelos 

dados observados na rotina de operação das instalações e pelos dados de operação mais 

extremos dos aceleradores. 

 

Figura 4.13 - Espessuras das barreiras secundárias da instalação A. 

As espessuras das barreiras secundárias calculadas com base na rotina de 

operação da instalação A são todas inferiores às espessuras propostas no projeto de 

blindagem. Esta observação pode ser feita tanto para os resultados oriundos da 

componente de espalhamento do feixe primário no paciente (figura 4.9) como para os 

resultados da fuga do cabeçote (figura 4.11). Em média, as espessuras calculadas com 

os dados experimentais são 7,6 cm menores do que as espessuras de barreiras 

secundárias propostas no projeto. Por outro lado, as espessuras requeridas para todas as 

barreiras secundárias quando o acelerador opera em condições extremas são maiores do 

que as espessuras propostas no projeto dessa instalação. 
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Figura 4.14 - Espessuras das barreiras secundárias da instalação B. 

Seguindo a descrição das barreiras do projeto da instalação B, apenas a barreira 

D foi considerada para o cálculo de espessura para reduzir as doses devido à 

contribuição do espalhamento do feixe primário no paciente. Para este caso a espessura 

da barreira D proposta no projeto é 25,7 cm maior do que a espessura requerida pela 

média dos dados experimentais e 24,4 cm maior do que a espessura calculada para a 

operação extrema do acelerador. 

Na figura 4.11, estão ilustradas as espessuras requeridas para as barreiras 

secundárias da instalação A para reduzir as potenciais doses devido à radiação de fuga 

do cabeçote. As espessuras calculadas pelos dados experimentais são em média 14,7 cm 

menores do que as espessuras propostas no projeto dessa instalação. Pode-se, também, 

perceber que as espessuras requeridas quando o acelerador opera nas condições mais 

extremas registradas são, em média, 8,9 cm maiores que as espessuras propostas no 

projeto. 

A partir da figura 4.12, pode-se inferir que as espessuras das barreiras 

secundárias da instalação B projetadas são maiores do que as espessuras calculadas 

utilizando os dados experimentais. Em média, as espessuras calculadas pelos dados 

experimentais são 31 cm menores do que as espessuras descritas no projeto de 

blindagem e as espessuras obtidas com base nas condições mais extremas registradas 

são, em média, 24 cm menores do que as espessuras propostas no projeto. 
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Figura 4.15 - Espessuras das barreiras secundárias da instalação A. 

 

Com relação à dose que chega à porta da instalação A, nota-se que a dose total 

semanal calculada no projeto de blindagem, devido a todas as contribuições que chegam 

à porta, é de 1,8x10
-5

 Sv/sem, enquanto que a dose total calculada com base nos dados 

observados na rotina de operação é de 7,3x10
-6

 Sv/sem. Por outro lado, quando se 

consideram as condições mais extremas registradas, a dose total semanal na porta atinge 

o valor de 3,5x10
-5

 Sv/sem. 

 Apesar de os cálculos do projeto da instalação B demonstrarem não ser 

necessária a blindagem da porta, o licenciado optou por instalar uma porta de aço com 8 

mm de espessura. Pode-se perceber, através da figura 4.14, que com base em condições 

extremas registradas na pesquisa a porta necessitaria de uma blindagem de 10 mm de 

aço. Se for considerada a média dos dados experimentais, não seria necessária 

blindagem na porta dessa instalação. 
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Figura 4.16 - Espessuras das barreiras secundárias da instalação B. 

 

 

Figura 4.17 - Dose que chega à porta devido às várias componentes de 

radiação na instalação A. 

Se for calculada a dose que chega à porta, na instalação B, com base na 

metodologia proposta pela NCRP 151 [13],  nos dados experimentais e nos dados mais 

extremos, as doses semanais observadas serão de 5,9x10
-7

 Sv/sem, 7X10
-7

 Sv/sem e 

8,5x10
-7

 Sv/sem, respectivamente. 
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Figura 4.18 - Dose que chega à porta devido a várias componentes de 

radiação na instalação B. 

Quando as espessuras das barreiras secundárias foram calculadas com base nas 

médias dos tratamentos realizados entre janeiro de 2011 e junho de 2011, os resultados 

ficaram abaixo das espessuras propostas no projeto de blindagem. Dessa forma, a 

metodologia de cálculo tradicional mostra-se adequada para blindagem de salas de 

radioterapia onde há emprego de técnicas modernas. Todavia, quando utilizamos os 

dados obtidos com base na rotina do mês de junho de 2012, as espessuras propostas 

pelo projeto, baseado na metodologia de cálculo tradicional, não satisfazem os 

requisitos de blindagem. Neste caso, a diferença entre a barreira requerida e a barreira 

construída pode chegar, em alguns casos, a 11 %. Vale salientar que os dados de 

operação que foram observados no mês de junho de 2012 podem refletir a situação atual 

de funcionamento da instalação A. 

As doses avaliadas na porta da instalação A apresentam um comportamento 

semelhante às demais barreiras secundárias. Quando são analisadas as componentes de 

dose calculadas com base na rotina dos seis primeiros meses de 2011, as doses na porta 

encontram-se abaixo das doses estimadas no projeto de blindagem. Entretanto, quando 

utilizados os dados de rotina do mês de junho de 2012 as dose calculadas extrapolam o 

valor de dose estimada pelo projeto de blindagem. O total de dose calculada para esta 

rotina extrema ultrapassa o limite ocupacional preconizado na norma NN 3.01 [21]. 

Devido ao cálculo conservador utilizado no projeto de blindagem da instalação 

B, as espessuras das barreiras secundárias mostram-se adequadas para as duas condições 

de operação analisadas. Quando são comparadas as barreiras propostas pelo projeto com 
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as barreiras calculadas com base nas médias dos parâmetros de tratamento, pode-se 

observar que as barreiras construídas são em média de 31 cm maiores que a espessuras 

requeridas pela rotina de tratamento. Essa diferença é reduzida para 25 cm quando 

comparamos a barreira construída com as barreiras requeridas pelos dados de operação 

mais extremos observados. Os resultados obtidos para a instalação B denotam que a 

adição de fatores conservadores na metodologia de cálculo irão gerar barreiras 

secundárias adequadas para situações extremas de utilização do acelerador, porém os 

custos deste conservadorismo devem ser observados. 

As doses avaliadas na porta da instalação B apresentam dois resultados distintos, 

que dependem do método de cálculo. O método utilizado no projeto de blindagem, que 

remete a recomendação da NCRP 51, estima doses tão baixas que não é recomendada 

blindagem para a porta. Mesmo assim, no projeto está designada uma espessura de 10 

cm de aço para a porta. Por outro lado, na pesquisa foi avaliada a dose que chega a porta 

com base na recomendação da NCRP 151. Os resultados obtidos demonstram que a 

espessura utilizada no projeto está subestimada e, portanto, a dose total que chega a 

porta é maior do que o estimado pelo projeto. 

4.2.3. Análise de custo das barreiras da instalação A e B 

 

Com base nos cálculos do custo da diferença entre as espessuras das barreiras 

primárias apresentadas no projeto de blindagem e obtidas utilizando-se dados de rotina 

da instalação, conclui-se que as barreiras da instalação A poderiam ter custado 5524 

dólares  a menos do que o custo previsto para o projeto. A diferença entre o volume de 

concreto previsto no projeto e o volume de concreto calculado experimentalmente para 

as barreiras primárias chega a 13,5 m³. Se forem consideradas as espessuras de barreiras 

requeridas com base nas condições mais extremas registradas na pesquisa, essa 

diferença é reduzida para 4,07 m³ de concreto. Nesse caso, como comentado na seção 

4.2.1, a barreira E está subestimada, fazendo com que a média final da diferença seja 

reduzida consideravelmente quando comparada com a diferença em relação à média 

dados experimentais. Na tabela 4.6, podem ser observados os custos da diferença de 

volume das barreiras primárias da instalação A. 

O custo da diferença entre as barreiras secundárias da instalação A foi de 7.588 

dólares a menos do que o custo previsto no projeto. A diferença entre o volume de 
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concreto previsto no projeto e o volume de concreto calculado com dados experimentais 

para as barreiras secundárias chega a 18,7 m³. 

Tabela 4.6 - Cálculo do custo da diferença das barreiras primárias da instalação A. 

  Barreiras 

  A E Teto Piso 

Diferença da espessura (cm) -19,05 -11,7 -29,2 -34,3 

Área (m²) 10,45 7,7 16,8 15,6 

Volume da diferença (m³)       -0,99              -0,90             -4,91              -5,35  

Custo do concreto (m³) $       420,00  $      420,00   $      420,00   $      420,00  

Custo da diferença (USD) -836,19 -378,95 -2060,45 -2248,55 

 

Se forem consideradas as espessuras de barreiras requeridas com base nas 

condições mais extremas registradas na pesquisa essa diferença é de 12,19 m³ de 

concreto. Nesse caso, todas as barreiras do projeto foram subestimadas e, portanto, 

deveria ser adicionado 12,19 m³ de concreto nas barreiras secundárias. Esta adição de 

concreto aumentaria o custo da obra em 5.118 dólares (R$ 10.237). A tabela 4.7 ilustra 

os custos da diferença de volume das barreiras secundárias da instalação A. 

Tabela 4.7 - Cálculo do custo da diferença das barreiras secundárias da instalação A. 

Barreiras Secundárias B C D Labirinto F 

Diferença da espessura (cm) -13,1 -13,1 -13,1 -22,5 

Área (m²) 10,2 17,1 20,4 11,6 

Volume da diferença (m³) -1,3 -2,2 -2,7 -2,6 

Custo do concreto (m³) $         420,0 $         420,0 $         420,0 $         420,0 

Custo da diferença (USD) $        -561,2 $        -940,4 $      -1122,5 $      -1089,8 

Barreiras Secundárias 

Paredes 

G & G' Laje TS Piso OS 

  

Diferença da espessura (cm) -13,1 -13,1 -13,1 

Área (m²) 12,7 28,2 29,4 

Volume da diferença (m³) -1,7 -3,7 -3,9 

Custo do concreto (m³) $         420,0 $         420,0 $         420,0 

Custo da diferença (USD) $        -697,7 $      -1555,4 $      -1621,6 

 

 As barreiras primárias da instalação B apresentam uma diferença de volume 

médio de 1 m³. Considerando o valor de US$ 420,00 para o métro cúbico do concreto, o 

custo da diferença entre as barreiras primárias foi de 1682 dólares  Se forem 

consideradas as espessuras de barreiras requeridas com base nas condições mais 

extremas registradas, a diferença média de espessura seria de 0,7 m³ de concreto. É 
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importante notar que, para o caso mais extremo, a barreira C necessitaria de mais 

blindagem e necessitaria de um acréscimo de 1,13 m³ de concreto custando 472,7 

dólares a mais do que a barreira projetada. Esses dados são apresentados na tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 - Cálculo do custo da diferença das barreiras primárias da instalação B. 

  Barreiras 

  A C C1 Skyshine 

Diferença da espessura -8,4 8,3 -8,0 -14 

Área 5,4 10,8 5,4 28,8 

Volume da diferença (m³) -0,45 0,90 -0,43 -4,01 

Custo do concreto (m³) $      420,00  $      420,00  $      420,00 $      421,00  

Custo da diferença (USD) $     -189,71  $      377,94  $     -180,77 $  -1.690,18  

 

 Como foi apresentado na seção 4.2.2, as barreiras secundárias propostas no 

projeto da instalação B são mais espessas que as  espessuras calculadas com base nas 

médias dos dados experimentais. Dessa forma, temos que a média do custo da diferença 

dos volumes das barreiras secundárias é negativa e de módulo 3,6. Com base na cotação 

de US$ 420,00 por metro cúbico de concreto, o custo da diferença entre as barreiras 

secundárias é de 4.562,0 dólares Quando são consideradas as espessuras de barreiras 

requeridas com base nas condições mais extremas registradas, a diferença média de 

espessura seria de 2,8 m³ de concreto. Neste caso o custo da diferença entre as barreiras 

seria de 3.568,0 dólares. A tabela 4.9 ilustra os custos da diferença de volume das 

barreiras primárias da instalação A. 

 

Tabela 4.9 - Cálculo do custo da diferença das barreiras secundárias da instalação 

B. 

  

  

Barreiras Secundárias 

D E1 e E2 F 

Diferença da espessura -30,9494 -30,9494 -30,9494 

Área 10,8 13,5 10,8 

Volume da diferença (m³) -3,343 -4,178 -3,343 

Custo do concreto (m³) $                 420,00 $          420,00  $        420,00  

Custo da diferença (USD) $             -1.403,86   $    -1.754,83   $   -1.403,86  

 

De um modo geral, as diferenças nas blindagens primárias e secundárias na 

instalação A apontam para um gasto de concreto da ordem de US$ 13.112,00 a mais do 

que o necessário para construir as barreiras estimadas com base na rotina de operação 

dessa instalação. Na instalação B, também houve superestimativa das barreiras 
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primárias e secundárias e, portanto, o excesso de gasto de concreto para as barreiras 

desta instalação foi de US$ 6.244,00. Os custos de concreto em uma obra são 

demasiadamente importantes, especificamente para serviços de radioterapia geridos 

pelo serviço público ou filantrópico. Assim, uma análise do projeto de blindagem, que 

contemple as diferentes técnicas a serem utilizadas, tem o potencial de otimizar os 

custos da obra da sala de radioterapia. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A análise dos parâmetros da rotina de funcionamento de dois aceleradores, de 

um hospital público e outro particular, realizada por meio deste trabalho, permite 

concluir que nem sempre os parâmetros descritos nos projetos de blindagens que são 

analisados e aprovados pela CNEN refletem a utilização real dos equipamentos. Tal fato 

pode provocar um impacto tanto na proteção radiológica do público e dos trabalhadores 

como no custo de construção das instalações. 

Os projetos de blindagem aqui estudados foram concebidos na óptica da 

metodologia de cálculo das publicações norte-americanas da NCRP. Quando foi feita a 

análise da adequação das barreiras apresentadas nesses projetos em relação à realidade 

dos tratamentos conduzidos nestas instalações foram observadas, por um lado, 

superestimação de barreiras primárias e secundárias e, por outro lado, subestimação de 

barreiras secundárias para casos de rotinas atípicas. 

Com vistas a aproximar as estimativas de espessuras de blindagem da realidade 

de utilização dos equipamentos de radioterapia, propõe-se que as instalações que 

utilizam técnicas modernas de radioterapia considerem o impacto dessas técnicas na 

blindagem da sala de tratamento. Para tanto, o cálculo das barreiras deve basear-se em 

parâmetros de tratamentos conhecidos, advindos do próprio serviço radioterápico ou de 

serviços que tratam uma clientela semelhante. Para garantir uma margem de segurança 

para as espessuras das barreiras de uma sala, os cálculos podem ser efetuados utilizando 

os dados dos parâmetros de tratamento que reflitam as rotinas de utilização mais 

extremas observadas na instalação ou em instalações que tratem uma clientela 

semelhante. 

A metodologia de cálculo proposta pela NCRP leva a um conservadorismo 

exacerbado que se reflete no custo da construção de um bunker. Observamos que o 

cálculo de barreiras, quando efetuado com base nos parâmetros de tratamento, tem um 

potencial de redução dos custos de construção da sala de radioterapia. A redução de 

custos em termos de volume de concreto pode chegar a 16%.  

A não existência de normas nacionais que regulamentem a elaboração de 

projetos de blindagens pode dificultar o processo de licenciamento de uma instalação e 

torna-lo dispendioso. Assim, recomenda-se que os órgãos de regulamentação e 

fiscalização bem como entidades de classe envolvidas elaborem diretrizes nacionais 
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para o cálculo de barreiras em radioterapia. É provável que a regulamentação do setor 

possa baratear o processo de licenciamento e em consequência disso atrair mais 

investimentos e melhoramentos para os novos serviços de radioterapia no país. 

Recomenda-se, para trabalhos futuros, ampliar a análise de serviços de 

radioterapia de modo a englobar serviços de radioterapia que utilizem técnicas de TBI e 

RCE. Pretende-se analisar o impacto de TBI e RCE nas barreiras de uma sala de 

radioterapia, quando, estas técnicas são realizadas no mesmo bunker em que técnicas 

convencionais e/ou IMRT. 

Além disso, durante a pesquisa observou-se a necessidade de futuramente avaliar 

o impacto do aumento da taxa de dose instantânea utilizada em tratamentos de IMRT e 

RCE, nas barreiras de um bunker baseado na metodologia de cálculo proposta pela 

NCRP 151. 
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