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RESUMO 

 

As próteses dentárias metálicas de pacientes submetidos à radioterapia geram 

artefatos nas imagens tomográficas utilizadas para planejamento, dificultando o 

delineamento das estruturas alvo e órgãos de risco. Um dos efeitos adversos mais 

comuns durante e após a radioterapia de cavidade oral é a inflamação das mucosas que 

acomete aproximadamente 80% dos pacientes e pode levar a interrupções no 

tratamento. Um dos principais agravantes para a mucosite é a presença de próteses 

dentárias metálicas não removíveis, que causam aumento de dose na interface com o 

tecido devido ao retroespalhamento de elétrons. O objetivo deste trabalho é determinar a 

influência de amostras de titânio e amálgama em tratamentos radioterápicos de câncer 

de língua, utilizando feixes de fótons de 6 MV e as técnicas Conformacional 3D e 

Terapia em Arco Modulada Volumetricamente. Desenvolveu-se um objeto simulador de 

PMMA para simular tecidos moles e PVC de alta densidade para simular os dentes e os 

ossos da mandíbula. Amostras de amálgama e pinos de titânio puderam ser inseridos nas 

posições de oito “dentes”. Utilizou-se os protocolos para aquisição de tomografias 

utilizados nas rotinas clínicas e os algoritmos de cálculo AAA e AXB, com e sem 

correção de heterogeneidade. As imagens tomográficas adquiridas limitam o número de 

TC máximo atribuído aos materiais a 3071 HU, portanto os cálculos subestimaram a 

atenuação da radiação devido aos metais. Os artefatos foram delineados e a eles foram 

atribuídos os números de TC médios obtidos na imagem sem artefatos. O filme 

radiocrômico GAFchromic
TM

 EBT3 foi utilizado para obter as doses dentro e na 

proximidade das amostras metálicas, devido à sua alta resolução espacial, especialmente 

necessária na obtenção de doses em regiões de altos gradientes. Nas análises gama 

globais entre os planos de dose exportados pelo TPS Eclipse
TM

 e as doses absolutas 

medidas no filme, com parâmetros 3% / 3mm e limite de corte de 10%, todos os planos 

calculados obtiveram aprovação acima de 90%, mostrando-se, assim, aptos para 

irradiação clínica segundo os critérios do ICRU e da AAPM para IMRT. Para 

quantificar os desvios com precisão de 0,5 mm nas proximidades das amostras metálicas 

realizou-se comparações dos perfis de dose medidos no filme com os calculados pelo 

TPS. Para o objeto simulador sem as amostras metálicas, o cálculo pelo algoritmo AAA 
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sem correção de heterogeneidade gerou desvios percentuais relativos médios de 

13,4 ± 1,2% dentro do “dente” e 7,5 ± 1,6% no “tecido” adjacente ao mesmo. Com a 

correção, tanto o algoritmo AAA quanto o AXB geraram desvios inferiores a 5% nos 

“tecidos”, mas ainda geraram erro de 6,9 ± 3,6% dentro dos “dentes”. Para a região do 

CTV, todos os cálculos apresentaram valores entre -0,1 ± 1,8% e 4,3 ± 2,8%, dentro das 

recomendações do ICRU para tratamentos clínicos. Tanto o algoritmo AAA com e sem 

correção quanto o algoritmo AXB com correção de heterogeneidade mostraram-se 

incapazes de prever com exatidão de 5% as doses nas proximidades dos metais, sem 

diferenças estatisticamente significantes entre eles. Os desvios médios foram 

51,1 ± 6,1% dentro das restaurações de amálgama, 22,8 ± 3,1% dentro dos “dentes” que 

contêm amálgama, 10,5 ± 2,5% no “tecido” adjacente a estes “dentes”, 20,4 ± 0,6% 

dentro dos pinos de titânio, 13,8 ± 2,1% nos “dentes” que contêm os pinos e 7,1 ± 1,0% 

no “tecido” adjacente a estes dentes. A partir dos resultados observados neste trabalho, 

recomenda-se a utilização com cautela de ambos os algoritmos AAA ou AXB, 

utilizando a correção de heterogeneidade e atribuição de número de TC aos artefatos. 

Para o tratamento com técnica conformacional 3D utilizando dois campos opostos 

calculado pelo algoritmo AAA com correção de heterogeneidade, observou-se uma 

subdosagem de 8,1 ± 7,2% em um corredor de dose formado entre as amálgamas. 

Recomenda-se, portanto, que sejam utilizadas técnicas com modulação da intensidade 

de dose, quando possível, para evitar região de subdose no alvo com possíveis efeitos no 

controle da doença. Deve haver recomendação clínica por parte do médico oncologista 

ou radioterapeuta ao paciente para que este remova todas as próteses metálicas antes de 

iniciar o tratamento radioterápico sempre que possível. Caso contrário, pode-se sugerir o 

uso de uma placa de silicone ou resina, confeccionada individualmente para o paciente, 

ou ainda um protetor oral moldável encontrado em lojas de esportes, de forma a se 

encaixar na arcada dentária formando um espaçador de no mínimo 3 mm entre os dentes 

e as mucosas orais. Desta forma, as altas doses causadas pelo retroespalhamento de 

elétrons ficarão restritas ao material do espaçador, diminuindo os potenciais efeitos de 

mucosite em tecidos adjacentes. 

Palavras-chave: VMAT, Heterogeneidade, Artefatos, Prótese Dentária, Filme 

Radiocrômico. 
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ABSTRACT 

 

The metallic dental prostheses of patients submitted to radiotherapy generate 

artifacts in the tomographic images used for planning, making it difficult to design the 

target structures and organs at risk. One of the most common adverse effects during and 

after oral cavity radiotherapy is mucosal inflammation that affects approximately 80% 

of patients and may lead to discontinuation of treatment. One of the main aggravating 

factors for mucositis is the presence of non-removable metallic dental prosthesis, which 

causes increased dose at the tissue-metal interface due to backscattering of electrons. 

The objective of this work is to determine the influence of titanium and amalgam 

samples in radiotherapy treatments of tongue cancer using 6 MV photon beams and the 

3D Conformational and Volumetric Modulated Arc Therapy techniques. A PMMA and 

high density PVC phantom was developed to simulate the soft tissue, teeth and 

mandible bones. Samples of amalgam and titanium implants could be inserted into the 

positions of eight "teeth". The clinical routine protocols for the acquisition of CT scans 

and the AAA and AXB calculation algorithms were used, with and without 

heterogeneity correction. The tomographic images acquired limit the CT number 

assigned to materials at 3071 HU. The image artifacts were delineated and the average 

CT numbers obtained from the image without artifacts were assigned to them. The 

radiochromic film GAFchromic
TM

 EBT3 was used to obtain the doses inside and in the 

vicinity of the metal samples, due to its high spatial resolution, which is especially 

necessary to obtain doses in regions with high gradients. Considering the global gamma 

index analysis between the dose plans exported by Eclipse
TM

 TPS and the absolute 

doses measured by the film, with parameters 3% / 3mm and 10% threshold, all 

calculated plans had at least 90% of the points approved, being suitable for clinical 

irradiation according to the ICRU and AAPM criteria for IMRT. To quantify deviations 

with 0.5 mm accuracy in the metal samples vicinity, comparisons of the measured dose 

profiles with those calculated by the TPS were performed. For the phantom without the 

metal samples, the AAA calculation without heterogeneity correction generated mean 

relative percentage deviations of 13.4 ± 1.2% within the "teeth" and 7.5 ± 1.6% in the 

"tissue" adjacent to it. With the correction, both the AAA and the AXB algorithms 
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generated deviations below 5% in the "tissues", but still generated a 6.9 ± 3.6% error 

within the "teeth". For the CTV region, all calculations presented values between - 0.1 ± 

1.8% and 4.3 ± 2.8%, agreeing to the ICRU recommendations for clinical treatments. 

Both the AAA algorithm, with and without correction, and the AXB algorithm with 

heterogeneity correction proved to be incapable of accurately predicting the doses in the 

vicinity of the metals within 5% accuracy, without statistically significant differences 

between them. Mean deviations were 51.1 ± 6.1% within the amalgam restorations, 

22.8 ± 3.1% within the “teeth” containing amalgam, 10.5 ± 2.5% in the "tissue" adjacent 

to these "teeth", 20.4 ± 0.6% within the titanium pins, 13.8 ± 2.1% in the "teeth" 

containing the pins and 7.1 ± 1.0% in the "tissue" adjacent to these “teeth”. Considering 

the results obtained in this work, the use of both AAA or AXB algorithms is 

recommended with caution, applying the correction of heterogeneity and assignment of 

CT number to the image artifacts. For the treatment with 3D conformational technique 

using two opposite fields, calculated by the AAA algorithm with heterogeneity 

correction, an underdosage of 8.1 ± 7.2% was observed in a dose corridor formed 

between the amalgams. Therefore, the use of dose intensity modulated techniques is 

recommended to avoid target underdosage with possible effects on disease control. 

Radiation oncologists should recommend the patients to remove all metallic prosthesis 

before starting radiotherapy whenever possible. Otherwise, a custom-made silicone or 

resin dental guard, or a moldable dental guard found in sports stores should be used to 

form a spacer of at least 3 mm between the teeth and the oral mucosa. In this way, the 

high doses caused by electron backscattering will be restricted to the spacer material, 

decreasing the potential effects of mucositis on adjacent tissues. 

 

Keywords: VMAT, Heterogeneity, Artifacts, Dental Prosthesis, Radiochromic 

Film. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A radioterapia é uma técnica que utiliza métodos diversos para a entrega de dose 

absorvida nos tecidos do corpo humano em consequência da interação da radiação ionizante 

com os mesmos. Ela possui como objetivo o controle de doenças malignas e benignas, 

minimizando os danos aos tecidos sadios. O equipamento gerador de radiação mais utilizado é 

o acelerador linear, que utiliza feixes de fótons e elétrons com energias na faixa de 4 a 

25 MeV.  

Tratamentos da região da cabeça e pescoço constituem uma parte considerável dos 

tratamentos de radioterapia realizados no país. Um levantamento realizado no INCA, Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, apontou que 18% dos 3010 tratamentos de 

radioterapia realizados durante o ano de 2015 foram de cabeça e pescoço. Desses, 20% foram 

tratados com técnicas que utilizam modulação na fluência dos feixes, Radioterapia com 

Intensidade Modulada (Intensity Modulated Radiotherapy - IMRT) ou Terapia em Arco 

Modulada Volumetricamente (Volumetric Modulated Arc Therapy - VMAT). 

(VASCONCELLOS, 2017) 

O uso de IMRT e VMAT em tratamentos de cabeça e pescoço permite melhora na 

conformidade de dose devido à capacidade dessas técnicas de gerar distribuições de dose com 

grandes variações em poucos milímetros, permitindo a cobertura de volumes complexos 

envolvendo o volume tumoral macroscópico (Gross Tumor Volume - GTV), volume de alvo 

clínico (Clinical Target Volume - CTV) e volume de alvo planejado (Planning Target Volume 

- PTV) ao mesmo tempo em que as doses nos tecidos normais são minimizadas, reduzindo o 

potencial de toxicidade. A principal vantagem é a preservação da função salivar através de 

menores doses médias em parótidas e glândulas salivares, melhorando a qualidade de vida do 

paciente por reduzir a severidade da xerostomia crônica, que impacta na capacidade de sentir 

gosto, engolir, falar, além de prejudicar a dentição. Além disso, pode haver redução de 

toxicidades nos aparatos ótico e auditivo, medula espinhal, mandíbula e outras estruturas de 

tecido normal quando comparado com tratamentos utilizando técnicas conformacionais 

convencionais. (KIM et al., 2006) 
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O INCA estimou para o Brasil, em cada ano do biênio 2018-2019, 11.200 novos casos 

de câncer da cavidade oral em homens (5,2% do total de casos de câncer estimados, exceto 

pele não melanoma) e 3.500 em mulheres, sendo o 12° mais frequente dentre todos os tipos de 

câncer. (INCA, 2017) 

O corpo humano é composto por diferentes tecidos e cavidades e, em alguns casos, 

materiais metálicos utilizados em restaurações, implantes e próteses podem estar presentes. 

Da perspectiva de dosimetria da radiação, os materiais e cavidades que são radiologicamente 

distintos da água são os mais importantes, como por exemplo os dentes, passagem nasal, 

ossos e próteses metálicas. Para obter o máximo benefício do tratamento de radioterapia, é 

fundamental que a dose absorvida entregue a todos os tecidos na presença de 

heterogeneidades seja determinada com exatidão. (AAPM, 2004) 

A Comissão Internacional de Unidades de Radiação e Medidas (International 

Commission on Radiation Units and Measurements - ICRU) sugeriu em seu Relatório número 

24, de 1976, que a exatidão geral de dose absorvida no volume alvo deveria estar dentro de 

5% se o objetivo for a erradicação do tumor. Porém, em seu Relatório número 83, de 2010, 

que trata especificamente de planejamentos com técnica IMRT, recomenda que a exatidão da 

dose medida em objeto simulador ou no paciente seja reportada em termos volumétricos, 

sendo divididos os critérios para regiões de baixo gradiente de dose, onde 85% do volume 

alvo deve ter variação de dose dentro de 5%, e de alto gradiente de dose, onde 85% dos 

pontos amostrados deve ter distância para concordância (Distance to Agreement - DTA) 

dentro de 5 mm. (ICRU, 1976, 2010) 

Existem diferentes algoritmos utilizados nos sistemas de planejamento de tratamento 

(Treatment Planning System – TPS) comercialmente disponíveis para uso clínico. Estes são 

capazes de utilizar os valores de número de TC, medidos em Unidades Hounsfield 

(Hounsfield Unit - HU), de cada pixel de uma imagem tomográfica e convertê-los em 

densidade eletrônica relativa ou densidade de massa a partir de curvas de calibração do 

tomógrafo. Desta forma consideram a variação na interação da radiação com cada tecido ou 

material. Materiais com alta densidade, ou alto coeficiente de absorção, porém, podem gerar 

erros na reconstrução da imagem, chamados artefatos de imagem. 

As perturbações na imagem e no cálculo de dose introduzidas por materiais de alta 

densidade são um fenômeno conhecido e vêm sendo estudadas por diversos pesquisadores, e 
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uma revisão sobre o assunto foi realizada por  Papanikolaou (2004) no Report n.85 da 

Associação Americana de Físicos Médicos (American Association of Physicists in Medicine - 

AAPM). 

Planejamentos de cabeça e pescoço baseados em imagens tomográficas de pacientes 

que possuem próteses ou implantes metálicos nos dentes exigem decisões por parte da equipe 

de físicos médicos e médicos radioterapeutas de como lidar com os artefatos gerados pela 

presença do material de alta densidade na tomografia. Em geral, opta-se por não se utilizar 

correção de heterogeneidades no cálculo das doses no TPS, assim o sistema considera todo o 

corpo do paciente como água, ou opta-se por utilizar a correção de heterogeneidades após 

contornar corte a corte toda a área afetada por artefatos na reconstrução tomográfica, 

atribuindo a ela o HU da água ou do tecido vizinho. 

Esse processo de contornar os objetos metálicos e os artefatos pode ser dispendioso e 

impreciso, pois os artefatos dificultam a delimitação das fronteiras entre os materiais. 

Ademais, não existem evidências sólidas ou recomendações por instituições ou órgãos de 

referência sobre o assunto, para que se possa embasar a decisão de utilizar ou não algoritmos 

com correção de heterogeneidade nesses casos. 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo Principal 

Determinar a influência da presença de amostras metálicas, simulando restaurações e 

implantes dentários em tratamentos radioterápicos de câncer de língua, utilizando técnica 

conformacional 3D com dois campos latero-laterais e utilizando técnica de Terapia em Arco 

Modulada Volumetricamente, VMAT, com dois campos em arco de 360° cada. 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 Projetar e construir um objeto simulador antropomórfico de parte da cabeça, 

com densidades que simulem tecidos moles e ossos da face. 

2.2.2 Avaliar a exatidão dos cálculos de dose prevista pelo Sistema de Planejamento 

comparando com medidas no objeto simulador na presença e na ausência de amostras 

metálicas de diferentes materiais. Analisar diferentes algoritmos de cálculo, com e sem 

utilização de correção de heterogeneidade. 

2.2.3 Discutir recomendações para conduta de planejamentos e tratamentos de câncer 

da cavidade oral na presença de materiais metálicos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir serão apresentados os principais resultados de algumas publicações que 

investigaram a exatidão de cálculo de diferentes sistemas de planejamento e algoritmos na 

presença de materiais com densidades maiores que a água. 

Fuller et al. (2004) realizaram medidas in vivo durante um tratamento de base de 

língua de um paciente com próteses metálicas. O tratamento utilizou técnica IMRT calculada 

com correção de heterogeneidade. As medidas com TLD mostraram aumento de até 4,2% nos 

TLDs próximos às próteses e diminuição de 8,2% no TLD posicionado na parte superior da 

cavidade oral. 

Spirydovich et al. (2006) utilizaram um objeto simulador formado por placas de água 

sólida com um cubo de Cerrobend de 1 x 1 x 1 cm
3
, exposto a um campo direto de fótons de 

6 MV. Foram comparadas as medidas em filme radiocrômico com as doses calculadas por 

algoritmo de superposição. O algoritmo falhou em prever o aumento das doses devido ao 

retroespalhamento de elétrons na interface anterior ao metal, e subdosou em pelo menos 10% 

as doses na região posterior ao mesmo. 

Mail et Al. (2013) utilizaram um objeto simulador comercial para controle de 

qualidade de IMRT de cabeça e pescoço, contendo amostras de amálgama simulando as 

posições dos dentes. Planejamentos com técnica VMAT foram realizados com algoritmo 

AAA, e as doses medidas foram obtidas com filme radiocrômico. A inserção das amostras de 

amálgama causou aumento de 22% nas doses na região anterior aos dentes, e redução de 14% 

nas doses na região logo após os dentes. Na região do PTV, foi encontrada subdosagem de 

13%. 

Para melhorar a exatidão dos cálculos, a região acometida por artefatos de imagem foi 

delineada e teve número de TC atribuído para 10 HU. Além disso, foi delineada uma região 

de 2 cm de espessura na região externa aos dentes com 6000 HU, o máximo suportado pelo 

TPS, de maneira a compensar o erro de atenuação devido ao alto número atômico da 

amálgama. Dessa forma, obteve-se subdosagem de apenas 2% na região do PTV. (MAIL et 

al., 2013) 

Foram realizados testes clínicos com quatro pacientes de cabeça e pescoço, sendo que 

em dois pacientes que utilizaram uma placa espaçadora dental personalizada de 3 mm não foi 
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observada mucosite grau 3 durante as 26 frações prescritas, enquanto que nos outros dois 

pacientes houve reação grau 3 após 22 frações. Medidas in vivo com filme radiocrômico 

mostraram diminuição de 12,06% para 2,7% na dose em mucosa adjacente aos metais. (MAIL 

et al., 2013) 

Maerz, Koelbl e Dobler (2015) avaliaram a presença de amostras de ouro e de uma 

liga metálica de cobalto e cromo inseridas em um objeto simulador de placas de polietileno, 

comparando a influência das mesmas em planejamentos de IMRT com sete campos ou 

VMAT com dois arcos. Para os cálculos com algoritmos Pencil Beam e Collapsed Cone, as 

doses medidas em filme radiocrômico apresentaram maior exatidão nos planos de VMAT que 

nos de IMRT, quando avaliadas as porcentagens de pontos aprovados no teste do índice gama. 

Para os planos de IMRT, mostrou-se imprescindível a atribuição de número de TC do 

polietileno à região acometida pelos artefatos de imagem, enquanto para o VMAT não houve 

variação significativa na porcentagem de pontos aprovados. 

Huang et al. (2016) utilizaram um objeto simulador composto de placas de poliestireno 

e Cerrobend, exposto a um feixe direto de fótons de 6 MV. Os cálculos realizados com 

algoritmo de convolução / superposição apresentaram erros de até 50% na interface do metal, 

em relação às medidas com filme radiocrômico. Na região antes do feixe atravessar o metal os 

erros tiveram média de 10% e na região após atravessar o metal houve erro acima de 30%. 

Três métodos comerciais para redução de artefatos de imagem causaram distorções e 

superestimaram severamente a espessura do Cerrobend, o que causou erro no cálculo das 

doses. Contudo, em comparação à imagem sem método de correção de artefatos, houve 

diminuição no erro médio de 7,3% para 2,5% na região antes do metal e de 33% para 14,7% 

após o mesmo. (HUANG et al., 2016) 

A implementação de kernels de deposição de energia baseados em interações com a 

prata, em substituição aos kernels na água utilizados pelo algoritmo, mostrou melhora no 

cálculo de doses na interface proximal do metal, porém o cálculo de doses na profundidade 

após atravessá-lo foi prejudicado. (HUANG et al., 2016) 

Ademais, utilizaram um objeto simulador antropomórfico de poliestireno, com 

"dentes" feitos de Gammex 450, um material substituto de osso, e amostras de amalgama 

inseridas nos mesmos. Para um planejamento com técnica IMRT, as medidas com câmaras de 



 

23 

 

ionização distribuídas dentro do volume alvo mostraram erros de até 12,0%. Utilizando os 

métodos para redução de artefatos, obtiveram melhora de até 4,0% na exatidão dos cálculos. 

Utilizando os kernels baseados em interações com a prata, houve melhora de 0,6% na 

exatidão dos cálculos. (HUANG et al., 2016) 

Reis et al. (2018) compararam os valores de percentual de dose profunda calculados 

com algoritmos PBC, AAA e AXB com os valores calculados por simulação de Monte Carlo, 

na presença de heterogeneidades. Para um objeto simulador de água com uma placa de osso 

(1,8 g/cm
3
), o AXB mostrou-se o algoritmo com maior exatidão, apesar de superestimar em 

até 2,9% o efeito de dose na interface água-osso devido ao retroespalhamento de elétrons. 

Diferenças de até 4,3% foram encontradas para os algoritmos PBC e AAA. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 Grandezas Dosimétricas 

4.1.1 Dose Absorvida 

Dose absorvida,  , também referida como Dose, é a energia média absorvida,   ̅̅ ̅, por 

unidade de massa de um meio,   , Equação (1). É definida para todos os tipos de radiação 

ionizante, com e sem carga, de todas as energias e para todos os materiais. Sua unidade no 

sistema internacional é o Gray (Gy), definido como           ⁄ . (KHAN; GIBBONS, 

2014) 

   
  ̅

  
 (1) 

4.2 Objeto Simulador 

Um objeto simulador é um volume de material utilizado para simular a interação da 

radiação em algum tecido do corpo humano, com respeito a um grupo de características 

físicas escolhidas de acordo com a aplicação desejada. (ICRU, 1989) 

Um objeto simulador de corpo possui o formato de um corpo humano, ou de parte do 

mesmo, e é geralmente composto de diferentes materiais substitutos dos tecidos existentes. Os 

objetos podem possuir complexidade variável, sendo desde placas empilhadas de materiais 

substitutos de tecidos, até objetos antropomórficos que simulam os detalhes anatômicos do 

corpo, como o formato, o tamanho, a distribuição espacial de densidade de massa e até os 

movimentos de determinado tecido. (ICRU, 1989) 

Os objetos simuladores de corpo podem ser utilizados para validar uma modalidade ou 

técnica de tratamento radioterápico, um algoritmo de cálculo do Sistema de Planejamento, ou 

para medir doses em pontos longe do alvo. Contudo, não são indicados para uso rotineiro do 

controle de qualidade específico dos pacientes, devido às possíveis diferenças anatômicas 

entre o objeto e o paciente. (DEWERD L.A, 2014; ICRU, 1989) 

Um objeto simulador homogêneo é composto de um único material, como por 

exemplo placas de água sólida utilizadas para dosimetria relativa de fótons. É chamado de 

objeto simulador padrão quando possui formato cúbico com aresta maior ou igual a 30 cm, e é 
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utilizado para comparar irradiações sob condições padronizadas. Um exemplo é o cubo de 

acrílico preenchido com água, com dimensões mínimas de 40 x 40 x 40 cm³, utilizado para 

determinação da dose absorvida na água segundo o protocolo TRS 398 da Agência 

Internacional de Energia Atômica. (IAEA, 2006; ICRU, 1989) 

Um objeto simulador de referência é um objeto homogêneo com geometria, 

dimensões, composição química e densidade de massa claramente definidas. Um exemplo é a 

esfera definida pelo ICRU Report n. 33, com diâmetro de 30 cm, composição química em 

massa representando o tecido mole (10,1% de hidrogênio, 11,1% de carbono, 2,6% de 

nitrogênio e 76,2% de oxigênio) e densidade de massa de 1,0 g/cm
3
. (ICRU, 1980, 1989) Esse 

objeto de referência é utilizado em proteção radiológica para a definição de grandezas 

operacionais para monitoração ambiental de dose, como o Equivalente de Dose ambiental, 

H*(d), definido pelo ICRU Report n. 39. (ICRU, 1985, 1989) 

As misturas de compostos químicos em meio aquoso ou em gel são as que mais se 

aproximam da composição atômica dos tecidos do corpo humano, porém podem ser 

inconvenientes de se trabalhar. Portanto, os substitutos de tecidos usualmente são misturas 

formuladas com um composto principal, que aproxima-se do tecido com respeito a uma ou 

mais interações radioativas, e adicionadas outras substâncias para corrigir, na medida do 

possível, as deficiências do composto. Assim, apesar de a composição atômica não ser similar 

à do tecido, o material é capaz de simular, para cada aplicação específica, as propriedades de 

interação da radiação com o mesmo. (ICRU, 1989) 

A densidade de massa e o número atômico efetivo podem ser utilizados como uma 

avaliação bruta da equivalência de um material a um tecido, por proverem discernimento das 

propriedades físicas do material sem descrever as propriedades radiológicas. A densidade de 

elétrons fornece informação mais detalhada de como o material se comportará sob um campo 

de radiação. Contudo, o parâmetro mais aceito e utilizado é o coeficiente de absorção de 

energia em massa (
   

 
), que é a energia transferida dos fótons para a matéria sob a forma de 

energia cinética de partículas carregadas. (DEWERD L.A, 2014) 

 Os objetos simuladores estão comercialmente disponíveis para as mais diversas 

aplicações. Contudo, podem ser desenvolvidos de maneira personalizada pelos usuários 

dependendo da aplicação desejada ou limitação financeira existente. 
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4.3 Equipamentos Emissores de Radiação 

4.3.1 Acelerador Linear 

Os aceleradores Lineares são os equipamentos mais utilizados para a produção dos 

feixes utilizados em tratamentos radioterápicos, compostos por fótons e elétrons com energias 

cinéticas de 4 a 25 MeV. A Figura 1 traz um esquema ilustrativo dos principais componentes 

de um acelerador linear. 

 

Figura 1. Esquema de um acelerador linear. Fonte: https://www.semanticscholar.org, acesso 

em 25-04-18. 

Em um acelerador linear, um feixe fino de elétrons é acelerado no vácuo em estruturas 

lineares chamadas guias de onda aceleradoras, que submetem os elétrons a diferenças de 

potencial relativamente pequenas, repetidas vezes, e por isso podem ser classificados como 

aceleradores cíclicos. (PODGORSAK, 2006) 

Os elétrons são gerados no canhão de elétrons por emissão termiônica, direcionados 

para sair em um feixe estreito tipo lápis através de um anodo perfurado, entrando na guia de 

ondas aceleradora. (PODGORSAK, 2006) 
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O sistema gerador de ondas de radiofrequência (RF) consiste de uma válvula 

magnetron ou klystron, que utiliza aceleração e desaceleração de elétrons no vácuo para 

produzir as ondas de RF, combinada com um oscilador de radiofrequência. Um modulador 

pulsado produz os pulsos de curta duração, alta voltagem e alta corrente necessários à geração 

das ondas de RF e ao sistema de injeção de elétrons. (PODGORSAK, 2006) 

A guia de ondas aceleradora é linear e cilíndrica, separada em cavidades por discos 

com orifícios centrais circulares. Os elétrons são acelerados através de transferência de 

energia proveniente do campo de RF de alta potência existente. (PODGORSAK, 2006) 

Sistemas auxiliares possibilitam a operação dos componentes principais, como o 

sistema de bombeamento de vácuo, sistema de refrigeração de água, sistema de ar 

pressurizado e a blindagem para radiação de fuga. (PODGORSAK, 2006) 

Nos aceleradores que produzem feixes de até 6 MV, o feixe de elétrons pulsado e 

acelerado segue em linha reta e atinge um alvo para produção de Raios-X. A seção 

aceleradora para maiores energias é muito longa, então é posicionada horizontalmente. O 

feixe de elétrons é levado da seção aceleradora horizontal para o cabeçote do acelerador 

situado ortogonalmente através de um sistema magnético que realiza a curvatura do feixe. 

(KHAN; GIBBONS, 2014) 

Para a produção de feixes de fótons, um alvo de raios X é posicionado e cerca de 10% 

da energia cinética dos elétrons é convertida em raios X de frenamento, ou bremsstrahlung. A 

intensidade de produção dos raios X é predominantemente para frente, assim para conseguir 

um feixe com planura aceitável clinicamente, ele atravessa um filtro achatador. O cabeçote 

possui conjuntos de alvos e filtros achatadores que são selecionados e, em conjunto com 

diferentes energias cinéticas dos elétrons acelerados, possibilitam a geração de feixes clínicos 

de fótons com diferentes energias, como ilustra a Figura 2. (PODGORSAK, 2006) 
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Figura 2. Detalhes do cabeçote de um acelerador linear. Fonte: https://www.varian.com, 

acesso em 25-04-18. 

O sistema de colimação primário é uma blindagem robusta posicionada logo após o 

alvo e reduz a radiação espalhada em outras direções, assim como limita o feixe a um 

tamanho circular máximo. (PODGORSAK, 2006) 

O sistema de monitoramento do feixe consiste de duas câmaras de ionização de 

transmissão, que monitoram o feixe continuamente e de forma redundante para garantir a 

constância dosimétrica do mesmo, assim como simetria e planura nos eixos radial e 

transversal. É o sistema primário para interrupção do feixe após quantidade programada de 

dose a ser entregue. As duas câmaras são totalmente independentes, inclusive no fornecimento 

de energia elétrica, assim se a primeira falhar, o feixe será terminado após pequeno 

incremento percentual de dose ao paciente. Caso ambas falhem, o feixe será automaticamente 

interrompido após exceder o tempo previsto para a entrega da dose, com um incremento 

percentual definido pelo usuário. (PODGORSAK, 2006) 

O sistema de colimação secundário consiste de dois pares de blocos colimadores 

retangulares que se movem independentemente para dentro e para fora na direção do eixo 

central do feixe, produzindo campos de radiação quadrados ou retangulares. O sistema 

terciário de colimação consiste de várias lâminas com movimentos independentes e permite a 

produção de campos de radiação com formatos irregulares, variando inclusive durante a 
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operação do feixe, o que possibilita a geração de intensidades variáveis dentro de um mesmo 

campo de tratamento, ou intensidade modulada. Em alguns modelos, o colimador 

multilâminas substitui um par de colimadores secundários. (PODGORSAK, 2006) 

Quando a taxa de dose e a posição do gantry são constantes durante a utilização de um 

feixe com intensidade modulada, o tratamento é chamado Radioterapia com Intensidade 

Modulada (Intensity Modulated Radiotherapy - IMRT) e quando há variação da posição do 

gantry e taxa de dose durante a utilização do feixe, o tratamento é chamado Terapia em Arco 

Modulada Volumetricamente (Volumetric Modulated Arc Therapy - VMAT).  

Os equipamentos são montados isocentricamente, isto é, os eixos de rotação do 

cabeçote, colimador e mesa são alinhados e se interceptam em um ponto a 1 metro da fonte de 

radiação. 

4.3.1.1 Calibração do feixe no Acelerador Linear 

Existem protocolos internacionais para a determinação da dose absorvida em 

radioterapia, sendo mais frequente a adoção do protocolo TRS-398 da Agência Internacional 

de Energia Atômica (International Atomic Energy Agency - IAEA) para medidas de dose 

absorvida na água com feixes de fótons de megavoltagem. O protocolo baseia-se em medidas 

com uma câmara de ionização cilíndrica e conversão em dose absorvida através de fatores de 

correção e de um fator de calibração determinado por laboratório de calibração com padrão de 

referência secundário. (IAEA, 2006) 

O detector deve ser calibrado a cada dois anos em laboratório de metrologia acreditado 

pela Rede Brasileira de Calibração e ter aferição trimestral de estabilidade com uma fonte-

teste, segundo a norma CNEN NN 6.10. (CNEN, 2014) 

Para a obtenção da dose absorvida em um objeto simulador geométrico preenchido 

com água, é obtida a média das respostas da câmara de ionização para um campo de 

10x10 cm², com distância fonte-superfície (DFS) de 100 cm, sendo a câmara posicionada com 

o ponto de referência (ponto sobre o eixo central da câmara, no centro do volume ativo) no 

eixo central do feixe. O dosímetro é posicionado a uma profundidade de 10 cm e com pelo 

menos 5 g/cm² de água envolvendo-o em todas as direções, de modo a possibilitar a existência 

de equilíbrio eletrônico. (IAEA, 2006) 
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Os fatores de correção da resposta da câmara de ionização para temperatura e pressão, 

    , polaridade,      e recombinação iônica,   , são aplicados de acordo com as equações 

(2),(3) e (4), onde T e P são a temperatura e pressão na cavidade de ar durante as medidas, T0 

e P0 são os valores de referência para temperatura e pressão na cavidade de ar durante a 

calibração (geralmente T = 20° C e P=101,3 kPa), M+ e M- são as leituras obtidas no 

eletrômetro com polaridade positiva e negativa,M1 e M2 são as leituras obtidas no eletrômetro 

com a polaridade normal de operação e com uma voltagem menor que 1/3 da normal e os 

coeficientes a0, a1 e a2 são determinados na tabela 4.VII do TRS-398. (IAEA, 2006) 
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O fator de calibração da câmara de ionização,     , é obtido em laboratório de 

dosimetria de padronização secundária, para dose absorvida na água com um feixe de 

referência de 
60

Co, sob condições ambientais controladas de pressão, temperatura e umidade 

do ar. (IAEA, 2006) 

A qualidade Q do feixe clínico é especificada pela razão tecido-simulador (Tissue-

Phantom Ratio - TPR) TPR20,10, que é a razão das doses absorvidas nas profundidades de 

20 cm e 10 cm na água, para um campo de 10x10 cm². É uma medida do coeficiente de 

atenuação efetivo que descreve o comportamento aproximadamente exponencial da 

diminuição da dose em profundidades maiores que a de máxima dose. O TPR20,10 pode ser 

obtido através da relação empírica na equação (5), onde PDD20,10 é a razão das doses 

absorvidas em profundidades de 10 e 20 cm para um campo de 10x10 cm
2
 e DFS de 100 cm 

na superfície da água. Apesar de ser definida em termos de doses absorvidas, é possível 

utilizar a razão das medidas de ionização com exatidão aceitável, já que a razão do poder de 

frenamento (Stopping Power) água-ar varia lentamente com a profundidade para feixes de 
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fótons, assumindo-se que os fatores de perturbação se mantêm constantes abaixo da 

profundidade de dose máxima. (IAEA, 2006) 

                                

(5) 

 

A dose absorvida na água é dada pela equação (6), onde MQ é a leitura do dosímetro 

com ponto de referência na profundidade de referência, Zref = 10 cm, corrigida pelos fatores 

das equações (2) a (4), ND,W é o fator de calibração para a dose absorvida na água para o 

dosímetro em feixe de 
60

Co e KQ é um fator específico para a câmara de ionização utilizada, 

que corrige as diferenças de resposta entre a qualidade Q e o feixe de 
60

Co, e pode ser obtido 

através da tabela 6.III do TRS-398. (IAEA, 2006) 

               

(6) 

 

Os equipamentos de teleterapia normalmente são calibrados para entregar uma dose 

absorvida de 1 cGy/MU (Monitor Unit - MU - Resposta das câmaras internas do acelerador 

linear, denominada Unidade Monitora) na profundidade de dose máxima, no eixo central do 

feixe, com campo 10x10 cm
2
 e DFS 100 cm. A dose absorvida em profundidade diferente 

daquela de referência, zref, pode ser obtida através da dose percentual em profundidade 

(Percentage Depth Dose - PDD), que é a razão entre a dose absorvida em uma dada 

profundidade e a dose absorvida na profundidade de máxima dose. (IAEA, 2006) 

As incertezas envolvidas na dosimetria absoluta na água nas condições de referência 

podem ser divididas em etapas, sendo a primeira etapa até a calibração do dosímetro em 

termos de ND,W no laboratório padrão, e a segunda etapa é a calibração do feixe do usuário, 

que inclui as incertezas associadas com a medida de dose no ponto de referência na água e a 

incerteza do valor de KQ. A combinação quadrática das incertezas resulta no desvio padrão 

combinado para a determinação da dose absorvida na água em condições de referência. Para o 

protocolo de calibração discutido, o desvio padrão combinado é estimado por CASTRO 

(2008) em 1,6% para um desvio de 1,1% fornecido pelo laboratório de calibração do conjunto 

dosimétrico. O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, LNMRI 
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(IRD/CNEN) fornece o fator de calibração com desvio de 1,5%, o que resulta em um desvio 

padrão combinado de 1,9%. (CASTRO et al., 2008; DIETERICH et al., 2016; IAEA, 2006) 

4.3.2 Tomógrafo 

Tomografia computadorizada é a modalidade primária de imagem para a radioterapia. 

Apesar de nem sempre resultar no melhor contraste de tecidos moles, necessário para o 

delineamento dos órgãos de risco e dos alvos, é a única modalidade de imagem que fornece 

informação da densidade do material. (DIETERICH et al., 2016) 

A imagem é baseada na detecção de um feixe de raios-X que atravessa o paciente e 

interage com um detector na direção oposta da fonte, gerando informação da atenuação do 

feixe naquela direção. Através de um número suficiente de medidas feitas em direções 

distintas, é possível reconstruir a distribuição planar dos coeficientes de atenuação que, então, 

é convertida na escala de tons de cinza e representa as várias estruturas anatômicas com 

diferentes propriedades de atenuação. O método e disposição do gerador de raios-X e dos 

detectores variam com cada geração de aparelhos do mercado. Um exemplo de tomógrafo de 

quarta geração é ilustrado na Figura 3, onde a fonte gera um feixe de raios-X em formato de 

leque, que irradia os detectores fixos em formato de anel, e uma projeção é formada pelas 

medidas de um único detector ao longo do tempo. (KHAN; GIBBONS, 2014) 

 

 

Figura 3. Representação de um tomógrafo de quarta geração. (HSIEH, 2009) 
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Em um aparelho de TC espiral ou helicoidal, o tubo de raios-X gira ao redor do 

paciente enquanto a mesa move-se longitudinalmente pela abertura do tomógrafo, e vários 

anéis com milhares de detectores fazem medidas de várias fatias durante cada rotação do tubo, 

diminuindo o tempo necessário para aquisição do exame e, consequentemente, reduzindo 

artefatos gerados por movimentação voluntária e involuntária do paciente. (KHAN; 

GIBBONS, 2014) 

O software de reconstrução da imagem divide cada fatia em voxels e atribui um valor 

de número de TC na escala de Unidade de Hounsfield (Hounsfield Unit - HU), que é 

determinado a partir dos coeficientes de atenuação linear do tecido,        , contido no voxel, 

e da água,      , através da Equação (7). Cada aparelho possui uma curva de calibração 

dependente da energia do feixe para transformar o coeficiente de atenuação linear do tecido 

em número de TC, sendo usualmente – 1000 HU atribuído ao vácuo, zero à água, os tecidos 

moles ficam na faixa de -100 a 60 HU, e os ossos corticais a partir de 250 HU, podendo 

exceder 1000 HU. (HSIEH, 2009; KHAN; GIBBONS, 2014) 

              
             

     
      

(7) 

 

Como o número de TC tem uma relação linear com o coeficiente de atenuação, é 

possível inferir a densidade eletrônica dos tecidos. Porém, a relação não é linear em toda a 

faixa de densidades, pois a proporção de atenuação do feixe devido ao efeito Compton e ao 

efeito fotoelétrico varia com o número atômico dos materiais. É necessária a utilização de um 

objeto simulador com diferentes densidades eletrônicas conhecidas para gerar uma curva de 

calibração ao longo da faixa de densidades de interesse. 

4.4 Artefatos de Imagem 

Um artefato de imagem é definido como qualquer discrepância entre o valor 

reconstruído e o coeficiente de atenuação real do objeto. Porém, esta definição tem pouca 

aplicação prática já que toda imagem produzida por um tomógrafo contém um artefato por sua 

definição. Assim, é razoável considerar artefato somente as alterações que sejam clinicamente 

significantes, podendo dificultar o diagnóstico, a delimitação de estruturas anatômicas ou o 

cálculo de dose. (HSIEH, 2009) 
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Os artefatos podem ter diversas causas como falhas físicas no equipamento, projeto do 

sistema, limitações tecnológicas, características do paciente, uso inadequado do tomógrafo, 

entre outras. Eles podem ser evitados ou corrigidos de diversas maneiras, porém muitos 

métodos de correção são vendidos separadamente pelo fabricante do equipamento ou são 

objetos de patentes e não estão disponíveis para o público. (HSIEH, 2009) 

Os objetos de alta densidade presentes no paciente, como implantes metálicos para 

suporte da coluna vertebral, hastes no úmero ou fêmur, próteses de quadril, obturações 

dentárias e implantes de marcadores fiduciais, dependendo de seu formato e densidade, 

causam artefatos complexos na imagem. Contudo, os maiores efeitos são devido ao 

endurecimento do feixe, efeito de volume parcial e baixa razão sinal-ruído. Alguns métodos 

podem ser aplicados para reduzir a intensidade dos artefatos, mas não são suficientes para 

eliminá-los, como a utilização de maior energia do feixe para reduzir o efeito de 

endurecimento, ou menores espessuras de corte para reduzir o efeito de volume parcial. 

(DIETERICH et al., 2016; HSIEH, 2009; KIM et al., 2006) 

Artefatos são mais expressivos em imagens tomográficas com feixe de quilovoltagem 

(kV-CT) que em imagens tomográficas com megavoltagem (MV-CT), devido à 

predominância de efeito fotoelétrico, que possui alto coeficiente de absorção em materiais de 

alto número atômico. (DIETERICH et al., 2016; HSIEH, 2009; KIM et al., 2006) 

4.4.1 Efeito de volume parcial 

O efeito de volume parcial ocorre quando um objeto de alta densidade está 

posicionado longe do centro da imagem e, devido à divergência do feixe perpendicular ao 

plano escaneado, não aparece em todas as projeções coletadas ao longo dos 360° (Figura 4), 

gerando inconsistências na reconstrução da fatia. Quanto maior a espessura da fatia e quanto 

mais longe do isocentro o objeto estiver, maior a ocorrência e intensidade deste efeito, como 

exemplificado na Figura 5. (HSIEH, 2009) 
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Figura 4. Ilustração da geometria que causa o efeito de volume parcial. (HSIEH, 2009) 

 

 

   a)                    b) 

Figura 5. Efeito de volume parcial em reconstruções tomográficas de aquisições com abertura 

de colimador de a) 7 mm e b) 1 mm. (HSIEH, 2009) 

4.4.2 Efeito de endurecimento do feixe 

O efeito de endurecimento do feixe aparece devido ao seu espectro polienergético, 

como exemplificado na Figura 6, e devido à dependência energética dos coeficientes de 

atenuação do feixe para os diferentes materiais, como exemplificado para músculo, osso e 

água na Figura 7. 
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Figura 6. Exemplo de espectro energético de um feixe gerado em um tubo de Raios X 

operando a 120 kVp. (HSIEH, 2009) 

 

Figura 7. Coeficiente de atenuação linear do osso, água e músculo em função da energia do 

feixe. (HSIEH, 2009) 

Ao atravessar um material, os fótons de baixa energia são preferencialmente 

absorvidos, devido primariamente ao efeito fotoelétrico, assim a energia média do feixe 

aumenta com o aumento de espessura de tecido atravessada, causando este chamado efeito de 

endurecimento do feixe. Como resultado, a projeção detectada é menor que a real e os 
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artefatos aparecem como raios escuros ou áreas com densidade menor que a esperada, como 

ilustrado na Figura 8. (HSIEH, 2009; ROMANS, 2011) 

 

 

Figura 8. Listras escuras geradas pelo efeito de endurecimento do feixe ao atravessar os ossos 

densos na base do crânio, indicadas pelas setas. (ROMANS, 2011) 

 

Para feixes de quilovoltagem e materiais de densidades muito altas, como os metais, a 

probabilidade de efeito fotoelétrico, que é proporcional a Z
3
/E

3
, aumenta, tornando o efeito de 

endurecimento do feixe mais importante. São observadas faixas pretas ao longo da direção de 

maior atenuação, além disso, o filtro passa-alta usado na reconstrução com retroprojeção 

filtrada exagera as diferenças entre detectores adjacentes, produzindo listras brancas em outras 

direções, conhecidas como artefato estrela. A Figura 9 ilustra as distorções no número de TC 

que induzem a interpretações incorretas de densidade e formato das estruturas na imagem. 

(BOAS; FLEISCHMANN, 2012) 
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Figura 9. Imagens de TC simuladas sem (linha superior) e com endurecimento do feixe. 

(BOAS; FLEISCHMANN, 2012) 

Muitos estudos desenvolveram métodos para amenizar os artefatos causados por 

objetos metálicos. Alguns substituem o sinal da projeção do metal por sinais de projeções 

adjacentes que não contenham metal e assim conseguem combater os artefatos nas regiões 

vizinhas ao metal. Contudo, com o uso desse procedimento, toda a informação sobre o metal é 

perdida, assim como aquela relativa à região imediatamente adjacente a ele. Para a 

radioterapia estas informações perdidas podem ser clinicamente relevantes. (HSIEH, 2009) 

4.4.3 Ruído 

Ao incidir sobre um objeto de alta densidade, o feixe de quilovoltagem do tomógrafo é 

parcial ou totalmente atenuado. Consequentemente, o número de fótons que atingem o 

detector nessa projeção é intensamente reduzido, gerando uma razão sinal-ruído baixa. 

(BOAS; FLEISCHMANN, 2012) 

A reconstrução por retroprojeção filtrada processa esses sinais com alta flutuação e 

gera imagem com linhas pretas e brancas preferencialmente na direção de maior atenuação, o 

chamado efeito estrela. (HSIEH, 2009) 

O excesso de ruído pode ser causado por um posicionamento inadequado do paciente, 

com os braços ao longo do tórax, por exemplo, ou pela seleção inadequada dos parâmetros de 

aquisição da imagem, como a baixa corrente do tubo. Em outros casos, porém, pode ser 

devido a limitações do aparelho. A Figura 10 (a) ilustra um exemplo de imagem de um 

paciente largo adquirida com cortes finos, onde a máxima corrente e voltagem do tubo foram 

insuficientes para gerar um fluxo adequado de fótons no detector. (HSIEH, 2009) 
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Existem técnicas de processamento de sinal que podem ser utilizadas para reduzir os 

artefatos devido ao ruído. A Figura 10 (b) ilustra um exemplo de imagem corrigida com um 

algoritmo de filtro adaptativo. 

 

Figura 10. Exemplo de artefato devido ao ruído na imagem tomográfica com cortes finos de 

um paciente largo. Aquisição original em (a) e imagem com método para redução adaptativa 

de ruído em (b). (HSIEH, 2009) 

4.5 Sistema de Planejamento em Radioterapia 

Os sistemas de planejamento computadorizados fornecem as doses planares calculadas 

a partir das informações da imagem tomográfica e de dados do feixe produzido no aparelho de 

radioterapia. 

Cada fabricante utiliza seus próprios softwares para cálculo, com possibilidade de 

implementação de alguns algoritmos para cálculo de dose devido a feixes de fótons ou 

elétrons. A seguir serão descritos os princípios de funcionamento dos algoritmos AAA 

(Analytical Anisotropic Algorithm) e AXB (Acuros XB), disponíveis no TPS Eclipse
TM

, da 

fabricante Varian Medical Systems. 

4.5.1 Algoritmo Analytical Anisotropic Algorithm – AAA 

O AAA é um algoritmo de cálculo tridimensional do tipo convolução-superposição 

que separa o feixe de radiação em um número finito de feixes finos com formato de lápis, 

chamados beamlets, e calcula individualmente a dose de cada beamlet. O cálculo da dose é 

baseado em três modelos independentes de convolução, que resolve analiticamente as funções 
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de densidade de deposição de energia para os fótons primários, fótons espalhados extra focais 

e elétrons espalhados no sistema de colimação. A convolução feita de forma analítica reduz 

significativamente o tempo computacional necessário. (SIEVINEN; ULMER; KAISSL, 2005) 

A técnica de superposição é baseada em funções gaussianas que descrevem as 

distribuições de espalhamento de dose (chamadas de kernels) que são moduladas pela 

quantidade de energia gerada em cada ponto irradiado (Total Energy Released Per Unit Mass- 

TERMA), para obtenção da distribuição de doses, como ilustra a Figura 11. Os kernels de 

espalhamento são modificados de acordo com as heterogeneidades do material, e a 

distribuição final de doses é uma superposição das convoluções de fótons e de elétrons para 

cada feixe lápis calculado. (AAPM, 2004; SIEVINEN; ULMER; KAISSL, 2005) 

 

 

Figura 11. Esquematização do método de superposição para obtenção da distribuição de 

doses. (AAPM, 2004) 

 

A configuração do AAA é baseada em resultados de parâmetros físicos básicos obtidos 

através de simulações por método de Monte-Carlo, que são adaptados aos dados medidos no 

feixe clínico específico do usuário, gerando um espaço de fase que define o espectro de 

fluência de energias e de partículas característico do feixe clínico. Toda a modelagem do 

AAA é realizada em meio homogêneo de água, e esses parâmetros são re-escalados de acordo 

com as densidades dos tecidos durante o cálculo da distribuição de doses. (SIEVINEN; 

ULMER; KAISSL, 2005) 
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4.5.2 Algoritmo Acuros XB 

O algoritmo Acuros XB utiliza um método que considera diretamente os efeitos de 

materiais heterogêneos no cálculo de doses, através da resolução da equação linear de 

transporte de Boltzmann (Linear Boltzmann Transport Equation - LBTE). Esta equação rege 

o comportamento macroscópico das partículas ao interagirem com a matéria, com o limitante 

de assumir que as partículas interagem somente com o meio e não com as outras partículas, 

condição válida na ausência de campos magnéticos externos. O algoritmo utiliza métodos 

matemáticos para resolver analiticamente a equação, e consegue uma exatidão comparável a 

métodos de simulação por Monte Carlo, com o tempo computacional reduzido. (FAILLA et 

al., 2015) 

A modelagem do algoritmo no TPS Eclipse
TM

 consiste de quatro componentes, a fonte 

primária modela os fótons gerados por bremsstrahlung no alvo, a fonte extra focal considera 

os fótons resultantes de interações no cabeçote, a contaminação de elétrons representa a dose 

depositada na região de build-up, que não foi contabilizada pelos componentes das fontes 

primária e extra focal, e os fótons espalhados dos filtros físicos representam esses fótons 

espalhados, quando presentes. (FAILLA et al., 2015) 

Para calcular a fluência de elétrons em cada voxel da imagem do paciente, 

primeiramente é calculado o transporte da fluência dos fótons da fonte para cada campo, ou 

segmento de campo. Depois, é realizada uma discretização em espaço, angulação e energia 

para resolver a LBTE, obtendo a fluência de fótons espalhados no paciente e, em seguida, a 

fluência de elétrons no paciente. (FAILLA et al., 2015) 

A partir da fluência de elétrons, é aplicada uma função que relaciona a fluência à dose, 

dependendo da energia da partícula e das propriedades do material, obtendo a dose em cada 

voxel. Para isso, é necessário que o sistema possua informações da composição química de 

cada elemento na imagem, então o Eclipse
TM

 fornece uma biblioteca com cinco materiais 

biológicos (pulmão, tecido adiposo, músculo, cartilagem e osso) e 16 materiais não 

biológicos, com densidade máxima suportada de 8 g/cm³, equivalente ao aço. O método 

padrão para atribuição de materiais é baseado no número de TC da imagem, que é convertido 

para densidade de massa através de uma curva de calibração para cada tomógrafo e, para 

materiais com densidade de até 3 g/cm³, o sistema atribui automaticamente um material da 
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lista de materiais biológicos. Voxels com densidades maiores deverão ser manualmente 

relacionados a um material da biblioteca. (FAILLA et al., 2015) 

4.5.3 Cálculo de dose na presença de heterogeneidades 

Os sistemas de planejamento convertem o número de TC das imagens tomográficas 

em densidade de massa ou densidade eletrônica utilizando uma tabela de conversão obtida 

através da correlação da densidade conhecida de objetos simuladores com o número de TC 

medido na imagem tomográfica dos mesmos. O usuário deve estar ciente de que nem todos os 

algoritmos têm desempenho adequado dentro e ao redor de heterogeneidades e deve conhecer 

as incertezas e limitações envolvidas. Uma descrição desses desempenhos e algumas 

recomendações podem ser encontradas no relatório TG-65 da AAPM. (AAPM, 2004; 

DIETERICH et al., 2016) 

É recomendado que correções de heterogeneidade sejam aplicadas nos cálculos de 

doses, apesar de possíveis limitações dos algoritmos, já que a dose resultante calculada será 

mais exata do que na ausência da correção. Para os tratamentos de cabeça e pescoço, laringe e 

pulmões, mesmo os algoritmos mais simples calculam a dose adequadamente em áreas 

afastadas de interfaces com osso e ar. Perto dessas interfaces, algoritmos baseados em 

convolução e Monte Carlo têm melhor desempenho. (AAPM, 2004)  

O relatório TG-63 da AAPM apresenta mais detalhes sobre materiais com altas 

densidades eletrônicas e traz recomendações para planejamentos na presença de próteses 

metálicas na pelve. A presença de materiais de alto número atômico no paciente resulta em 

atenuação da radiação que atravessa o material e em perturbações locais conhecidas como 

efeitos de interface. A Figura 12 ilustra as perturbações da PDD no eixo central de um feixe 

de fótons de 6MV na água, na presença de uma fatia de liga metálica Co-Cr-Mo com 3 cm de 

espessura e a Figura 13 ilustra as perturbações na mesma situação para um feixe de 18 MV. 

(REFT et al., 2003) 
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Figura 12. Perturbação na PDD obtida para um feixe de 6MV na água devido à presença de 

uma fatia de material de alta densidade. (REFT et al., 2003) 

 

Figura 13. Perturbação na PDD obtida para um feixe de 18MV na água devido à presença de 

uma fatia de material de alta densidade. (REFT et al., 2003) 
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A PDD na região 1 está a uma distância maior que dmáx do metal e ilustra os efeitos de 

atenuação e espalhamento. A atenuação do feixe na presença de material de alto Z depende do 

coeficiente de atenuação linear total do material, µ. Este, por sua vez, varia com a energia do 

feixe, com a composição do material e com a profundidade de material atravessado, t, 

segundo a equação (8), onde    e é a fluência de fótons após atravessar um material de 

espessura t, e   é a fluência incidente. (REFT et al., 2003) 

 

     
    (8) 

 

Observa-se que a curva de PDD obtida na presença de material com elevado número 

atômico não segue paralela àquela obtida na ausência deste, como esperado caso houvesse 

somente o efeito de atenuação. Esta, contudo, aumenta ligeiramente com a profundidade 

devido à contribuição de espalhamento dentro da água na região onde o feixe não atravessa o 

metal. Para feixes de fótons com energia acima de 10 MeV, existe a formação de raios γ pela 

interação dos nêutrons contaminantes gerados no cabeçote do aparelho e dentro do paciente, 

com o material de alto número atômico, o que contribui com alguma dose na região próxima 

ao metal. (REFT et al., 2003) 

Nas regiões de interface de materiais existe uma variação rápida da dose devido ao 

transporte de elétrons, que se estende até uma distância da ordem do alcance de elétrons 

secundários. É um efeito complexo que depende de diversos fatores como diferença nos 

coeficientes de transferência de energia dos fótons, número atômico, densidade de massa e 

espessura do material e das diferenças em espalhamentos múltiplos dos elétrons secundários. 

(REFT et al., 2003) 

Para a energia de 6 MeV, a região 3 apresenta uma área de diminuição da dose, um 

efeito de build-up causado pelo fato de os elétrons gerados no metal possuírem maior ângulo 

de espalhamento que os gerados na água. (REIS et al., 2018) 

Para energias acima de 10 MeV pode haver aumento na dose na região distal ao 

material (região 3 na Figura 13) atribuída a interações de produção de pares no metal. 

Lateralmente ao metal, a fluência de elétrons aumenta devido ao espalhamento lateral no 

metal, gerando um aumento de dose nos tecidos próximos. (REFT et al., 2003) 
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Um fator de correção de dose, FC, pode ser definido como a razão das doses na 

presença, Di, e na ausência, Dh, de não homogeneidade. O FC pode ser separado em duas 

componentes, o fator de perturbação por retroespalhamento (Backscattered Dose Factor - 

BSDF), na região de entrada do metal, e o fator de perturbação de espalhamento para frente 

(Forward Dose Perturbation Factor - FDPF), na região de saída do metal. A Tabela 1 traz 

alguns valores medidos para o BSDF na presença de osso e chumbo em feixes de 6 e 18 MV, 

e a Tabela 2 traz alguns valores medidos para o FDPF na presença de osso, aço e chumbo em 

feixes de 6 e 18 MV. Apesar de não haver dados disponíveis para os fatores na interface osso-

metal, espera-se que a magnitude seja menor que na interface tecido-metal devido a maior 

proximidade entre seus números atômicos. (REFT et al., 2003) 

Tabela 1. BSDF versus distância da interface para um campo 10 x 10 cm
2
. (REFT et al., 2003) 

Material Osso Chumbo 

Densidade (g/cm3) 1,83 11,4 

Número Atômico 13 82 

Distância (cm) 6 MV 18 MV 6 MV 18 MV 

0,10 1,03 1,04 1,34 1,45 

0,20 1,01 1,02 1,20 1,30 

0,40 1,01 1,01 1,01 1,14 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 

1,40 1,00 1,00 1,00 1,03 

 

Tabela 2. FDPF versus distância da interface para um campo 10 x 10 cm
2
. (REFT et al., 2003) 

Material Osso Aço Chumbo 

Densidade (g/cm3) 1,83 7,76 11,4 

Espessura (g/cm3) 1,83 2,56 2,28 

Número Atômico 13 26 82 

Distância (cm) 6 MV 18 MV 6 MV 18 MV 6 MV 18 MV 

0,05 0,94 1,05 0,85 1,20 0,84 1,41 

0,10 0,95 0,04 0,87 1,19 0,85 1,40 

0,50 0,98 1,03 0,92 1,15 0,88 1,29 

1,00 0,99 1,02 0,94 1,11 0,91 1,21 

2,00 0,99 1,01 0,95 1,05 0,93 1,10 

4,00 0,99 1,00 0,94 0,98 0,93 0,98 

6,00 0,99 0,99 0,94 0,96 0,93 0,94 
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4.6 Detectores de Radiação 

4.6.1 Câmara de Ionização Cilíndrica 

A câmara de ionização é um detector baseado na medição da corrente elétrica que se 

deve ao trânsito dos íons e elétrons gerados pela radiação no volume de gás do seu volume 

sensível, na presença de campo elétrico. O campo elétrico é gerado por uma diferença de 

potencial entre dois eletrodos, o catodo (-) e o anodo (+). (KNOLL, 2000) 

A radiação, ao interagir com o gás do detector, acaba direta ou indiretamente gerando 

excitações e ionizações nas moléculas do mesmo, perdendo energia. A energia média perdida 

para cada par elétron-íon positivo gerado é, aproximadamente, um valor constante W 

dependente de cada gás, variando entre 25 e 35 eV para os gases mais utilizados, sendo 34 eV 

para o ar. Assim, é possível determinar a energia da partícula incidente através do número de 

pares formados. (KNOLL, 2000) 

Na ausência de tensão aplicada, não há campo elétrico e a agitação térmica das 

moléculas e íons fará com que todos os íons formados pela passagem da radiação 

eventualmente se recombinem ou se difundam para fora do volume considerado, voltando a 

serem moléculas neutras de gás e perdendo informação sobre a energia da radiação incidente. 

Quando a tensão aumenta, os íons começam a ser atraídos aos eletrodos, afastando-se uns dos 

outros. Com isso, ocorre a diminuição da taxa de recombinação e, assim, é gerada uma 

corrente coletada nos eletrodos. A probabilidade de recombinação diminui até que se torne 

menor que a taxa de coleta. Desta maneira, atinge-se a região de saturação da corrente, onde a 

resposta não varia de acordo com a tensão de operação, sendo, portanto, a região ideal para 

operação, não requerendo fonte de tensão extremamente estável. A taxa de recombinação 

aumenta para as radiações mais intensas pois a densidade de íons formado aumenta, 

facilitando a proximidade e transferência de cargas. Assim, são necessárias maiores tensões de 

operação para atingir a corrente de saturação. (KNOLL, 2000) 

A Câmara de Ionização é utilizada, principalmente, para a medição da exposição para 

radiações gama e X (mas também é capaz de medir íons pesados ou elétrons). A grandeza 

exposição é o valor absoluto da carga total dos íons de um dado sinal produzidos no ar quando 

todos os elétrons liberados por fótons em uma massa de ar são completamente freados. Na 

prática, o alcance dos elétrons secundários pode ser da ordem de metros, tornando-se 
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impossível a detecção da carga total gerada pelos mesmos, porém introduz-se o conceito de 

compensação. (KNOLL, 2000) 

Se o volume de ar do detector estiver cercado por um volume infinito de ar sujeito ao 

mesmo campo de radiação, as cargas perdidas de elétrons secundários gerados dentro do 

volume do detector serão totalmente compensadas pelas cargas geradas dentro deste por 

elétrons secundários que foram produzidos em seu exterior. O volume de ar que circunda a 

câmara pode ser comprimido ao redor da mesma, utilizando-se uma capa sólida e o mesmo 

efeito de compensação ocorrerá sem a necessidade de radiação uniforme em grandes volumes. 

A capa deve possuir taxa de formação de elétrons secundários e taxa de perda de energia dos 

elétrons similares às do ar, o que na prática acontece para materiais com números atômicos 

próximos ao do ar, como alumínio ou plásticos. (KNOLL, 2000) 

Se a espessura da capa for maior que o alcance dos elétrons secundários, atinge-se a 

situação de equilíbrio eletrônico, onde as cargas perdidas são totalmente compensadas pelas 

formadas na capa. (KNOLL, 2000) 

4.6.2 Filme Radiocrômico GAFchromic™ EBT3 

O filme radiocrômico é um dosímetro que pode ser utilizado para medidas de dose 

absorvida absoluta e relativa em radioterapia, com a particularidade de revelação em tempo 

real, sem necessidade de tratamentos pós-exposição. O mais usado é o GAFChromic
™

, que 

possui diversos modelos, dependendo da energia e da faixa de doses para as quais será 

utilizado. Para energias da ordem de megavoltagem e doses entre 0,2 e 10 Gy, o modelo 

EBT3 é o mais indicado. (ASHLAND, [s.d.]; PODGORSAK, 2004) 

A estrutura do filme EBT3 é mostrada na Figura 14. O filme é composto de uma 

camada que contém o componente ativo, tintura amarela, estabilizantes e outros componentes 

e é coberta em ambos os lados por um substrato transparente e fosco de poliéster. As 

espessuras nominais das camadas encontram-se na Figura 14, porém podem variar 

ligeiramente em cada lote de filme produzido. Existem partículas de sílica nas camadas 

protetoras para evitar a formação de anéis de Newton, padrões de interferência construtiva e 

destrutiva que se formam pela reflexão da luz originada em dois materiais. (ASHLAND, 

[s.d.]; DEVIC; TOMIC; LEWIS, 2016) 
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Figura 14. Estrutura do filme GAFchromic™ EBT3. (ASHLAND, [s.d.]) 

A camada ativa é composta pelos elementos H (56,6%), Li (0,6%), C (27,4%), N 

(0,3%), O (13,3%), Na (0,1%), Al (1,6%), S (0,1 %) e Cl (0,1 %), e seu número atômico 

efetivo é 7,46. (DEVIC; TOMIC; LEWIS, 2016) 

Algumas características do filme GAFchromic™ EBT3 incluem dependência 

energética menor que 5% para exposições na faixa de 100 keV até 18MeV; dependência com 

o fracionamento de dose menor que 5% para única exposição de 25 Gy e cinco exposições 

cumulativas de 5 Gy espaçadas de 30 minutos; dependência com a taxa de dose menor que 

5% para exposições de 10 Gy com taxas de 3,4 Gy/min e 0,034 Gy/min; alta resolução 

espacial, podendo diferenciar estruturas menores que 25μm; estabilidade em temperaturas de 

até 60°C; variação de resposta inferior a ±3% devido à uniformidade; pouca variação de 

densidade óptica quando exposto à luz visível (variação menor que 5x10
-3

por 1000 lux-dia) e 

pouca variação de densidade óptica quando armazenado no escuro (variação menor que 5x10
-4

 

por dia a 23°C). (ASHLAND, [s.d.]) 

O componente ativo exposto à radiação reage formando um polímero azul com pico de 

absorção em aproximadamente 633 nm (luz vermelha), como ilustra a Figura 15. 

(ASHLAND, [s.d.]) 

A transmissão de luz através do filme pode ser medida com densitômetros óticos ou 

com scanner para filme e utilizando-se uma curva de calibração da densidade ótica   em 

função da dose, ajustada pela Equação (9) com parâmetros de ajuste a, b e c, é possível se 

determinar a dose no filme    . (ASHLAND, [s.d.]; PODGORSAK, 2004) 

        
 

     
 (9) 
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Figura 15. Curva de absorção da camada ativa do filme radiocrômico EBT3 após exposição à 

500 cGy, para diferentes comprimentos de onda. (DEVIC; TOMIC; LEWIS, 2016) 

Os scanners para filme possuem um arranjo linear de detectores semicondutores do 

tipo Dispositivo de Carga Acoplada (Charge-coupled Device - CCD) e uma fonte de luz que 

se deslocam em sincronia para varrer o comprimento do filme. O sinal medido é uma 

convolução de três espectros, o de emissão da luz pelo scanner, o de absorção da luz pelo 

filme e o de sensibilidade do detector. (DEVIC; TOMIC; LEWIS, 2016) 

Esses equipamentos apresentam um artefato lateral (Lateral Scan Artifact - LRA), que 

causa variação na sua leitura dependendo da posição do filme com relação ao centro do 

scanner. A principal causa é a polarização da luz transmitida pelo filme ao atravessar o 

polímero do componente ativo, que possui formatos de agulha (Figura 16) e suas 

subsequentes interações com os espelhos e lentes que transmitem a luz até o detector CCD. 

(ASHLAND, [s.d.]; DEVIC; TOMIC; LEWIS, 2016) 
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Figura 16. Cristalografia por Raios-X da camada ativa do filme radiocrômico GAFchromic
TM

 

modelo EBT3. (DEVIC; TOMIC; LEWIS, 2016) 

No centro do scanner os raios incidentes são normais ao plano dos espelhos, mas o 

ângulo de incidência aumenta com o afastamento lateral e influencia na refletividade dos 

espelhos. Como consequência, o sinal detectado é menor nas laterais que no centro, resultando 

em menor densidade ótica medida e dose calculada maior que a real. Além disso, a distância 

percorrida pela luz nas laterais é maior que no centro, o que causa diminuição na transmissão 

e contribui em menor escala com os efeitos causados pela polarização. A não uniformidade 

lateral para filmes de até 15 x 15 cm² é menor que 4%. (ASHLAND, [s.d.]; DEVIC; TOMIC; 

LEWIS, 2016) 

Como a distância entre os átomos do polímero é menor que a do monômero, a 

distância entre a cadeia de polimerização e o monômero mais próximo tende a aumentar, 

então o processo de polimerização varia com o logaritmo do tempo após a exposição. Por isso 

o tempo entre a exposição e a leitura do filme com dose desconhecida deve ser o mesmo 

tempo decorrido entre a exposição e a leitura nos filmes de calibração. Na prática, 24 horas 

após a irradiação os efeitos de variação na dose devido à polimerização podem ser 

considerados desprezíveis. (DEVIC; TOMIC; LEWIS, 2016) 

4.7 Análise Gama 

A verificação de distribuições de dose de planejamentos com técnicas moduladas 

envolve a verificação da dose absorvida absoluta, com o uso de câmara de ionização, e 

verificação da exatidão espacial da dose, através de comparação de doses planares medidas 

em filmes ou matrizes de detectores, com as distribuições de dose calculadas pelo TPS no 
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plano do detector a partir das fluências planejadas para o tratamento do paciente. 

(DIETERICH et al., 2016) 

O método de avaliação mais comum é o índice gama, descrito originalmente por Low 

et al. (1998), que faz uma comparação quantitativa ponto a ponto da diferença de dose,   , e 

a distância para concordância (Distance to Agreement - DTA),   , calculada pelas equações 

(10), (11) e (12), onde Dc é a dose calculada no ponto de interesse que está a uma distância rc 

da origem de coordenadas, Dm é a dose medida e rm o valor da distância do ponto medido à 

origem, ΔDM e ΔdM são os critérios para concordância de dose e de DTA introduzidos, e se 

ΔD ou Δr forem maiores que os critérios, a função      ⃗⃗      terá valor maior que um, e o 

ponto analisado terá falhado no teste gama. Valores típicos de critérios para IMRT são em 

torno de 3% e 3 mm, e para VMAT, 4% e 4 mm, mas dependem dos equipamentos utilizados 

para entrega da radiação e detecção da dose medida e devem ser analisados e escolhidos com 

cuidado em cada instituição. O relatório TG-119 da AAPM sugere que os limites sejam 

determinados pela variação estatística na prática clínica. (EZZELL et al., 2009; LOW et al., 

1998) 

      ⃗⃗      √
   

   
  

   

   
  

(10) 

 

                    

(11) 

 

    |  ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ | 

(12) 

 

Este método possibilita que a diferença de dose seja usada para regiões de baixo 

gradiente de dose e que a DTA seja utilizada em áreas de alto gradiente. Os resultados da 

avaliação gama são dados em porcentagem de pontos aprovados, ou seja, com      ⃗⃗       . 

(DIETERICH et al., 2016) 

O TG 218 da AAPM recomenda a utilização de critérios 3% / 2 mm na avaliação gama 

de planos de IMRT, excluindo-se da avaliação os pontos com dose menor que 10% da dose 
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prescrita, e recomenda um objetivo de aprovação de 95% dos pontos. Planos com menos de 

95% de pontos aprovados estão dentro do nível de ação recomendado, e devem ser analisados 

individualmente. Planos com menos de 90% de aprovação não devem ser irradiados em 

pacientes. (MIFTEN et al., 2018) 

4.8 Efeitos Adversos da Radioterapia 

4.8.1 Mucosite 

A radioterapia de cavidade oral, geralmente combinada com quimioterapia, tem como 

principal efeito adverso a ocorrência de mucosite, uma inflamação nas mucosas orais 

(bochecha, lábios, gengiva, palato e língua), com maior ocorrência a partir da segunda semana 

de tratamento, e que afeta aproximadamente 80% dos pacientes. (KIRITA; OMURA, 2015) 

 

Figura 17. Mucosite severa em paciente submetido a quatro semanas de radioterapia na 

cavidade oral, aproximadamente 40 Gy. (KIRITA; OMURA, 2015) 

A mucosite ocorre em fases. A fase anti-inflamatória inicia-se com a geração de 

radicais livres pela radiação ionizante, o que leva a um leve eritema (vermelhidão) durante a 

primeira semana do tratamento, para um fracionamento convencional de 1,8 a 2,0 Gy por 

fração diária. Ao final da segunda semana, inicia-se a fase epitelial, onde há surgimento de 

áreas esbranquiçadas, chamadas falsas membranas, sobre a mucosa afetada. A fase ulcerativa 

tem início com o surgimento de lesões de dimensões variadas na superfície da mucosa e a 

maioria dos pacientes relata dificuldade de engolir e dores na faringe. A partir da terceira ou 

quarta semana, as regiões esbranquiçadas se unem, causando dor intensa e dificuldade para 

mastigar e engolir, frequentemente requerendo métodos para complementação nutricional. 

(JUNIOR; CAMARGO; CARVALHO, 2007; KIRITA; OMURA, 2015) 
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As mucosas desprotegidas são portal de entrada para micro-organismos que alteram a 

flora oral e que, associados à imunodepressão do paciente, podem levar a infeções bacterianas 

ou fungais sistêmicas, além de pneumonia aspirativa, processo infeccioso devido à inalação de 

micro-organismos da orofaringe, que está associado à taxa de mortalidade de 7,5 a 72,0%. 

(JUNIOR; CAMARGO; CARVALHO, 2007; KIRITA; OMURA, 2015) 

A mucosite severa (graus 3 e 4) acomete 30% dos pacientes em tratamento 

radioterápico isolado e 45% dos que fazem quimioterapia concomitante, e pode exigir 

interrupção do tratamento até que haja a recuperação do epitélio. Interrupções prolongadas ou 

redução da dose prescrita devido à mucosite grave podem piorar o prognóstico do paciente. 

(KIRITA; OMURA, 2015) 

A recuperação total dos sintomas pode levar várias semanas após o término da 

radioterapia, em geral de duas a três semanas na ausência de infecções. (KIRITA; OMURA, 

2015) 

4.8.2 Osteoradionecrose 

Áreas de osso e tecido vascular submetidas à radioterapia podem sofrer danos 

irreversíveis, com necrose dos tecidos, o que pode levar a quadros intoleráveis de dor, 

interferência com as funções do osso e fraturas. Um exemplo de paciente submetido à 

radioterapia de assoalho bucal é ilustrado na Figura 18, com aparecimento da necrose após um 

ano do término do tratamento e continuada evolução após três anos, sendo necessária a 

remoção cirúrgica do osso afetado. A incidência varia de 4 a 22%, sendo o aumento do risco 

associado à dose recebida, especialmente acima de 60 Gy para fracionamento convencional. 

Estima-se uma probabilidade para o aparecimento de osteoradionecrose no prazo de 5 anos de 

5% para 52 Gy e 50% para 65 Gy. (KIRITA; OMURA, 2015; REFT et al., 2003) 
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Figura 18. Osteoradionecrose da mandíbula após radioterapia de assoalho da boca. 

Surgimento após um ano do tratamento a) e contínua evolução após três anos b). (KIRITA; 

OMURA, 2015) 

 

A exposição espontânea do osso é um efeito adverso tardio, que ocorre usualmente 

mais de um ano após o término da radioterapia e com maior frequência na mandíbula, devido 

ao menor suprimento sanguíneo em comparação com o maxilar. O risco aumenta após 

procedimentos cirúrgicos orais, mesmo realizados anos após o término do tratamento. Os 

segmentos de osso dentro dos tecidos da mucosa oral aumentam também o risco de entrada de 

micro-organismos na flora oral, com possível aparecimento de infecções orais e osteomielite. 

(KIRITA; OMURA, 2015) 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho foram utilizados três aceleradores lineares da fabricante Varian Medical 

Systems modelos Trilogy, Clinac 2300 C/D e Clinac iX. Esses equipamentos possuem feixes 

de fótons de 6 MV (dentre outras energias) e estão equipados com sistema de colimação 

multilâminas modelo Millenium 120, com 60 lâminas de espessura 0,5 cm na região central 

dos campos e 60 lâminas de espessura 1,0 cm na região periférica. 

Os planos foram calculados no sistema de planejamento Eclipse
TM

 versão 13.6, da 

fabricante Varian Medical Systems. 

As imagens utilizadas para os planejamentos foram obtidas em dois aparelhos de 

tomografia computadorizada da fabricante Siemens, modelos Brilliance Big Bore e Somaton 

Definition AS 20. 

O detector empregado para as análises de dose absorvida no objeto simulador foi o 

filme radiocrômico GAFchromic
TM

 modelo EBT3 da fabricante Ashland. 

5.1 Calibração dos feixes nos aceleradores lineares 

Os feixes de 6 MV dos três aceleradores lineares utilizados são calibrados 

mensalmente em termos de dose absorvida na água de acordo com o protocolo TRS-398 da 

Agência Internacional de Energia Atômica, sendo mantidos com a calibração de 1 cGy por 

unidade monitora, com tolerância de até 2%, para um campo 10 x 10 cm², na profundidade de 

dose máxima e distância fonte-superfície de 100 cm. Os valores medidos para os três 

aceleradores encontram-se na Tabela 3, considerando incerteza na medição de 1,9%, como 

discutido na seção 4.3.1.1. 

Para os aceleradores lineares Clinac 2300 C/D e Trilogy, o conjunto dosimétrico 

utilizado para calibração foi um eletrômetro modelo Unidos E e uma câmara de ionização 

modelo 30013, ambos da fabricante PTW. Para o Clinac iX, o conjunto dosimétrico utilizado 

foi um eletrômetro modelo Dose 1 e uma câmara de ionização modelo FC65-P, ambos do 

fabricante IBA Dosimetry. 
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Tabela 3. Valores de dose absorvida na água por MU medidos na dosimetria de referência. 

Aparelho DW,Q(zmáx) 

Trilogy (0,99 ± 0,02) cGy / MU 

Clinac 2300 C/D (1,00 ± 0,02) cGy / MU 

Clinac iX (1,01 ± 0,02) cGy / MU 

 

5.2 Calibração dos Filmes Radiocrômicos 

A calibração do filme radiocrômico utilizado para as medições realizadas no 

acelerador Trilogy foi obtida através de exposição única com feixe de fótons de 6 MV no 

acelerador linear Clinac 2300 C/D. A escolha do acelerador linear utilizado para calibração foi 

devido à disponibilidade do aparelho dentro da rotina do serviço e baseada na baixa 

dependência energética do EBT3. (MASSILLON-JL et al., 2012) 

O filme foi disposto entre duas placas de água sólida com espessura de 5 cm cada, 

como ilustrado na Figura 19, e os diferentes níveis de dose foram obtidos através de 

modulação de lâminas do sistema MLC, conforme calculados no TPS Eclipse
TM

. 

 

 

Figura 19. Disposição do filme radiocrômico entre duas placas de água sólida para a 

calibração realizada no acelerador linear Clinac 2300 C/D. 
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O procedimento para a obtenção da curva de calibração utilizada nas medidas 

realizadas no acelerador Clinac iX foi modificado em relação ao procedimento anterior, para 

eliminar a necessidade de determinação da dose prevista através do TPS. 

Pedaços de filme radiocrômico de 3,5 x 5,0 cm foram dispostos, um a um, entre duas 

placas de água sólida com espessura de 5 cm cada. Foram realizadas exposições com doses 

calculadas manualmente utilizando-se os fatores de correção obtidos durante o 

comissionamento do feixe de 6 MV do acelerador Clinac iX, com campo de 10 x 10 cm² e 

distância fonte-superfície de 100 cm. 

 

5.3 Desenvolvimento do objeto simulador antropomórfico 

Um objeto simulador da parte inferior da cabeça humana foi desenvolvido e 

confeccionado pelo setor de física médica do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. O 

mesmo é constituído de polimetil-metacrilato (PMMA) para simular os tecidos moles, 

policloreto de polivinila (PVC) de alta densidade para simular a arcada dentária, mandíbula e 

corpo vertebral, e orifício vazado no PMMA em posição similar à da orofaringe (Figura 20). 

Espaços removíveis dentro da arcada podem ser substituídos por amostras metálicas de 

amálgama e por pinos de titânio, utilizados em próteses, implantes e restaurações dentárias, 

como ilustrado na Figura 21. 

O objeto é dividido horizontalmente ao meio para possibilitar a utilização de um filme 

radiocrômico no plano dos artefatos metálicos e a obtenção da distribuição planar de doses ao 

redor da arcada dentária e no corte central do volume alvo. 
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Figura 20. Objeto simulador desenvolvido em PMMA e PVC. 

 

Figura 21. Objeto simulador com amostras de amálgama e pinos de titânio. 
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Os valores de número atômico efetivo, principais elementos da composição química, 

densidade de massa e densidade eletrônica da água, titânio, amálgama, PVC 1 (utilizado nos 

“dentes”), PVC 2 (utilizado na “mandíbula”) e PMMA estão listados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Propriedades dos materiais utilizados no objeto simulador. (ÇATLI, 2015; 

KURUDIREK, 2013; SINGH; BADIGER, 2014) 

Materiais Zefetivo Elementos Principais Densidade de massa (g.cm
-3

) Densidade eletrônica relativa 

Água 7,50 H, O 1,00 1,00 

Titânio 21,40 Ti 4,54 3,76 

Amálgama 67,40 Hg, Ag, Cu, Sn, Zn 12,00 9,09 

PVC 1 5,34-11,02 H, C, Cl 1,60 1,52 

PVC 2 5,34-11,02 H, C, Cl 1,80 1,72 

PMMA 6,47 H, C, O 1,10 1,11 

 

Para fornecer melhor semelhança com as condições de irradiação de um paciente real, 

o objeto foi posicionado entre fatias do simulador antropomórfico modelo Alderson Radiation 

Therapy Phantom RANDO, Radiology Support Devices Inc., ilustrado na Figura 22. 

 

 

Figura 22. Simulador antropomórfico comercial Alderson RANDO. 
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5.4 Aquisições de imagens tomográficas do objeto simulador 

As imagens tomográficas foram adquiridas em dois serviços de radioterapia do Rio de 

Janeiro, utilizando os sistemas de imobilização disponíveis nos mesmos para tratamentos na 

região da cabeça. 

Para a aquisição realizada no Instituto Nacional de Câncer, foi confeccionada uma 

máscara termoplástica utilizada em procedimentos de radiocirurgia estereotática com sistema 

de imobilização da fabricante Brainlab, constituída por uma base metálica que é acoplada à 

mesa de tratamento de maneira que a cabeça fique flutuante, e três partes de material 

termoplástico. Este último material torna-se maleável quando aquecido em água até 

aproximadamente 70 °C e recupera sua rigidez em cerca de 20 minutos enquanto seca e esfria. 

A primeira parte é colocada sob a cabeça, moldando os contornos do crânio, pescoço e 

orelhas. A segunda parte traz duas tiras que servem de apoio para os principais ossos da face 

(Figura 23). A terceira parte é colocada sobre a cabeça, imobilizando-a. 

Foram adquiridas imagens tomográficas do objeto simulador imobilizado pela 

máscara, com e sem as amostras metálicas, utilizando um tomógrafo modelo Brilliance Big 

Bore, da fabricante Siemens e protocolo utilizado clinicamente para imagens de radiocirurgia, 

com espaçamento entre cortes de 1,5 mm. 

 

Figura 23. Moldagem da máscara termoplástica para procedimentos estereotáticos no objeto 

simulador. 

Para a aquisição realizada no Americas Centro de Oncologia Integrado, foi 

confeccionada máscara termoplástica com suporte de cabeça (Figura 24) e adquiridas imagens 

tomográficas do objeto simulador com e sem as amostras metálicas, utilizando um tomógrafo 
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modelo Somaton Definition AS 20, da fabricante Siemens e protocolo utilizado clinicamente 

para imagens de radiocirurgia, com espaçamento entre cortes de 1,0 mm. 

 

Figura 24. Objeto simulador com máscara termoplástica e suporte de cabeça de PMMA. 

 

Nenhum dos dois sistemas de aquisição utilizados possui licença para uso de algum 

algoritmo comercial para correção de artefatos de imagem. 

5.5 Cálculos no sistema de planejamento de radioterapia 

As imagens tomográficas do objeto simulador foram importadas no TPS Eclipse
TM

 e 

utilizadas em planejamentos similares ao de um caso clínico de tumor de língua. Utilizou-se 

técnica VMAT com dois arcos coplanares de 360° e feixe de fótons de 6 MV para entregar 

dose de 70 Gy em 35 frações. 

Foram utilizados dois algoritmos de cálculo. O algoritmo AAA (Analytic Anisotropic 

Algorithm), alimentado com os dados de comissionamento do acelerador linear Trilogy, foi 

utilizado para cálculos com e sem correção de heterogeneidade. 

O algoritmo AXB (Acuros XB), alimentado com os dados de comissionamento do 

acelerador linear Clinac iX, foi utilizado para cálculos com correção de heterogeneidade. 
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Além do plano de VMAT, um plano simulando a técnica clássica com dois campos 

estáticos latero-laterais foi calculado com o uso do algoritmo AAA, aplicando-se a correção 

de heterogeneidade, para o acelerador Trilogy. 

5.6 Irradiações do objeto simulador nos aceleradores lineares 

Para as irradiações no acelerador linear Trilogy, a posição do isocentro de irradiação 

foi obtida através das coordenadas estereotáticas do sistema de imobilização (Figura 25). 

Verificou-se o posicionamento do objeto simulador através de duas imagens ortogonais de 

Raios-X de quilovoltagem obtidas com o sistema On-Board Imaging System (OBI) do 

acelerador. Através de fusão automática com as imagens reconstruídas a partir da tomografia 

de planejamento, aplicou-se as correções necessárias no posicionamento vertical, longitudinal 

e lateral da mesa de tratamento (Figura 26). 

Foi irradiada uma fração com dose prescrita de 2,0 Gy no volume alvo para cada plano 

calculado, sendo repetidas as imagens para alinhamento a cada troca de filme. 

 

 

Figura 25. Localização das coordenadas estereotáticas no Trilogy. 
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Figura 26. Aquisição de imagens de Raios-X com o OBI para verificação do posicionamento. 

 

Para o acelerador Clinac iX foram irradiadas duas frações do tratamento planejado, 

totalizando 4,0 Gy no volume alvo, para cada plano calculado. O posicionamento do objeto 

foi verificado através de imagem tomográfica tipo Cone Beam CT (CBCT), obtida pelo OBI 

do acelerador, e foram aplicados os deslocamentos necessários na mesa, encontrados a partir 

da fusão automática das imagens com a tomografia de planejamento (Figura 27). 
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Figura 27. Fusão da imagem tomográfica de planejamento com a imagem CBCT para 

verificação do posicionamento do objeto simulador antes das irradiações. 

 

5.7 Análise dos filmes radiocrômicos 

Os filmes irradiados foram digitalizados, com intervalo mínimo de 48 horas após a 

exposição, utilizando o Scanner modelo Expression 11000 XL, da fabricante Epson. 

Um arquivo DICOM contendo a dose planar calculada pelo TPS na posição do filme 

radiocrômico foi exportado a partir de cada plano calculado. As análises foram realizadas 

utilizando o software Film QA Pro
TM

, da fabricante Ashland. 

As distribuições de dose planar calculadas e medidas foram comparadas através de 

análises gama com critério de 3% / 3 mm, utilizando avaliação global e desconsiderando 

doses inferiores a 10%. 

Foram selecionadas algumas linhas horizontais e verticais nas imagens dos filmes para 

comparação dos perfis de dose medidos e planejados. O software toma como origem 

(deslocamento 0 mm) o primeiro ponto selecionado na imagem durante a definição da reta, e 

considera a distância em milímetros a partir desse ponto para descrição do perfil de doses. Ao 

exportar os dados em formato de texto, o perfil é discretizado com espaçamento de 0,5 mm 

entre os pontos.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1.1 Análise das imagens tomográficas do objeto simulador 

 Uma representação de visões axial, transversal e sagital da tomografia do objeto 

simulador sem os materiais metálicos está ilustrada na Figura 28. Foram delimitados os 

volumes alvo CTV em laranja e PTV em vermelho. Regiões onde estariam as parótidas foram 

delineadas em verde e azul e a medula espinhal em magenta. O objeto simulador, a máscara e 

o suporte de cabeça foram delineados como Corpo, em verde claro. 

 Observa-se a presença de leves artefatos com padrão de linhas escuras e claras devido 

ao endurecimento do feixe e espalhamento resultantes da presença do PVC de alta densidade, 

simulando o efeito que acontece nas imagens tomográficas de pacientes devido aos dentes e 

ossos da mandíbula. A intensidade destes artefatos não seria suficiente para dificultar a 

visualização e delimitação das estruturas nos tecidos adjacentes aos dentes e na região central, 

onde seria o alvo do tratamento. 
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Figura 28. Tomografia do objeto simulador sem materiais metálicos. Observa-se a presença de 

artefatos resultantes da presença do PVC de alta densidade. Delimitados o CTV em laranja, o 

PTV em vermelho, as parótidas em verde e azul, a medula espinhal em magenta e o corpo em 

verde claro. 

 

Na tomografia com as amostras de amálgama e pinos de titânio, delimitados em 

magenta (Figura 29) observa-se a presença de artefatos de imagem, os quais podem ser 

atribuídos principalmente ao ruído, efeitos de volume parcial, endurecimento do feixe e 

espalhamento devido à interação do feixe diagnóstico com os metais de alta densidade 

presentes no objeto simulador, efeitos descritos na seção 4.4. 
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Figura 29. Imagem tomográfica do objeto simulador com amostras de amálgama e pinos de 

titânio. Observa-se os artefatos de imagem devido aos materiais metálicos. 

 

 Os números de TC máximos e médios, assim como o desvio padrão para cada material 

do objeto simulador foram obtidos através das propriedades das estruturas delineadas na 

tomografia importada no TPS Eclipse
TM

 e estão dispostos na Tabela 5 para o sistema do 

INCA e na Tabela 6 para o sistema do Americas Centro de Oncologia Integrado. 
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Tabela 5. Valores de Número de TC medidos no TPS Eclipse
TM 

do INCA para os materiais do 

objeto simulador. 

Material N
o
 de TC máximo (HU) N

o
 de TC médio (HU) Desvio Padrão (HU) 

Restauração de Amálgama 3071 2802 564 

Pinos de Titânio 3071 2528 702 

PMMA 1363 110 76 

Dentes de PVC 1031 743 203 

Mandíbula de PVC 1890 1253 447 

 

Tabela 6. Valores de Número de TC medidos no TPS Eclipse
TM

 do Americas Centro de 

Oncologia Integrado para os materiais do objeto simulador. 

Material N
o
 de TC máximo (HU) N

o
 de TC médio (HU) Desvio Padrão (HU) 

Restauração de Amálgama 3071 3028 109 

Pinos de Titânio 3071 2906 297 

PMMA 2571 139 125 

Dentes de PVC 3071 1139 627 

Mandíbula de PVC 2323 1378 462 

 

Observa-se que o número de TC máximo nunca excede 3071 HU, esta é uma limitação 

observada nas configurações padrão dos aparelhos de tomografia utilizados, sendo impossível 

determinar a densidade correta de materiais com coeficiente de atenuação maior que este 

limite correspondente a 3071 HU. 

Glide-Hurst et al. (2012) determinaram um número de TC igual a 8.066,5 ± 56,6 HU 

para o titânio (4,5 g.cm
-3

) e 13.588,5 ± 198,8 HU para o aço inoxidável (8,0 g.cm
-3

). A 

amálgama possui densidade de massa de 12 g.cm
-3

, então espera-se que possua um número de 

TC acima de 14.000 HU. (ÇATLI, 2015; GLIDE‐HURST et al., 2012) 

Os objetos simuladores normalmente utilizados para controle de qualidade em 

tomógrafos com fins diagnósticos possuem amostras de materiais na faixa de -1.000 HU (ar) a 

1000 HU (osso ou teflon), que engloba os materiais encontrados no corpo humano que são 

relevantes para o diagnóstico das patologias. Assim, os serviços de radioterapia que utilizam 

tomógrafos com uso primariamente diagnóstico estão, frequentemente, sujeitos a tal 

limitação. 
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O sistema de planejamento Eclipse
TM

 possui curvas de calibração para converter a 

informação de número de TC em densidade relativa de elétrons e densidade de massa de cada 

material. Idealmente, a curva deve ser refeita ou ajustada para o tomógrafo do usuário, porém, 

na prática, muitas instituições utilizam as curvas padrão fornecidas pela fabricante Varian 

Medical Systems, já que para a obtenção de uma curva de calibração específica é necessário 

dispor de objeto simulador com amostras de materiais com densidade eletrônica e de massa 

conhecidas e que compreendam toda a faixa de densidades necessária. 

A Figura 30 ilustra a curva de densidade relativa de elétrons em função do número de 

TC utilizada no INCA para todas as imagens tomográficas importadas no TPS Eclipse
TM

 e a 

Figura 31 apresenta a curva utilizada no Americas Centro de Oncologia Integrado. 

 

 

Figura 30. Curva de densidade relativa de elétrons em função do número de TC utilizada no 

TPS Eclipse
TM

 do INCA. 
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Figura 31. Curva de densidade relativa de elétrons em função do número de TC utilizada no 

TPS Eclipse
TM

 do Americas Centro de Oncologia Integrado. 

 

Observa-se que as curvas de densidade eletrônica relativa se estendem até 8000 HU e 

10000 HU, respectivamente para uso no INCA e no Américas Centro de Oncologia Integrado. 

Sendo assim, o TPS seria capaz de corrigir de maneira mais eficaz o cálculo de doses na 

presença de materiais muito densos caso a imagem do tomógrafo fosse capaz de representar 

os números de TC acima de 3071 HU. De qualquer maneira, a conduta ideal é a obtenção de 

curva de calibração específica para o tomógrafo do serviço e com faixas de número de TC que 

contemplem todos os materiais possíveis de serem encontrados nos corpos dos pacientes. 

Em uma simulação realizada no TPS Eclipse
TM

 do INCA, foi criado um cubo com 

40 cm de aresta e calculada a dose absorvida em três pontos com profundidades de 1,5, 5 e 

10 cm, utilizando um feixe direto de fótons de 6 MV, tamanho de campo de 10 x 10 cm², 

distância fonte-superfície de 100 cm e algoritmo de cálculo AAA com correção de 

heterogeneidade. Para os cálculos foram mantidos o número fixo de 200 MU para todos os 

campos e variado o número de TC atribuído ao cubo, simulando um ponto dentro de um 

tecido com diferentes densidades. 

A variação das doses calculadas está ilustrada na Figura 32, onde se observa a partir 

das inclinações das curvas, que o efeito da atenuação da radiação é mais sensível à variação 

do número de TC à medida que a espessura de tecido atravessado aumenta. Por exemplo, ao 
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aumentar o número de TC de 3000 para 8000, a dose absorvida no ponto varia 112% para 

espessura de 10 cm, 40% para espessura de 5 cm e 7% para espessura de 1,5 cm. 

 

 

Figura 32. Variação da dose calculada pelo TPS em um ponto fixo dentro de um cubo virtual 

em relação ao número de TC atribuído ao cubo. Algoritmo de cálculo AAA. 

 

Desta forma, configurações de feixes diretos que atravessam grandes espessuras de 

materiais de alta densidade devem ser evitadas no TPS, principalmente caso haja a limitação 

da tabela do tomógrafo em 3071 HU. 

Para lidar com os artefatos na rotina clínica, os físicos médicos ou dosimetristas 

usualmente delimitam a região afetada e atribuem-na um valor de HU próximo ao que seria 

esperado para o tecido em questão. Neste trabalho, delineou-se a região afetada 

individualmente para cada material, atribuindo os valores médios encontrados na tomografia 

sem objetos metálicos. Na Figura 33 observa-se a imagem antes e após a correção dos 

artefatos. Nota-se que as regiões das amostras de amálgama e de titânio não foram delineadas 

e permaneceram com o HU fornecido pelo tomógrafo. 
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Figura 33. Imagem tomográfica antes e depois da atribuição de HU às regiões primariamente 

afetadas por artefatos de imagem. 

 

6.1.2 Curvas de calibração dos filmes radiocrômicos  

Os resultados para a calibração dos filmes radiocrômicos utilizando o acelerador 

Clinac 2300 C/D, assim como as curvas ajustadas pelo software Film QA Pro
TM

, estão 

dispostos, respectivamente, na Tabela 7 e na Figura 34. Na Tabela 8 e na Figura 35 

encontram-se, respectivamente, os resultados de calibração e as curvas ajustadas obtidos para 

o acelerador Clinac iX. As funções ajustadas são lineares, do tipo               . 
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Tabela 7. Valores obtidos de resposta do scanner em relação à dose absorvida entregue pelo 

acelerador Clinac 2300 C/D, para os canais de cores da imagem: vermelho, verde e azul. 

  Resposta do Scanner (%) 

Dose Absorvida (cGy) Canal Vermelho Canal Verde Canal Azul 

730,00 20,52 27,42 24,10 

638,00 21,70 28,97 24,66 

455,00 25,38 32,99 26,41 

428,00 26,82 34,49 27,16 

360,00 29,39 36,98 28,23 

321,00 30,65 38,23 28,56 

282,00 32,05 39,62 28,76 

200,00 35,58 42,41 29,92 

172,00 37,96 44,49 30,85 

138,00 40,75 46,54 31,62 

94,00 44,31 49,17 32,32 

45,00 48,83 52,12 32,89 

 

 

Figura 34. Curvas de calibração de resposta do filme obtidas no scanner em relação à dose 

absorvida entregue pelo acelerador Clinac 2300 C/D, ajustadas para os canais de cores da 

imagem: vermelho, verde e azul. 



 

74 

 

 

Tabela 8. Valores obtidos de resposta do scanner em relação à dose absorvida entregue pelo 

acelerador Clinac iX, para os canais de cores da imagem: vermelho, verde e azul. 

  Resposta do Scanner (%) 

Dose Absorvida (cGy) Canal Vermelho Canal Verde Canal Azul 

799,85 20,09 27,27 24,62 

600,13 24,35 31,70 26,75 

400,40 30,11 37,61 29,15 

39,76 50,72 53,87 34,22 

0,00 54,85 56,21 34,56 

 

 

Figura 35. Curvas de calibração de resposta do filme obtidas no scanner em relação à dose 

absorvida entregue pelo acelerador Clinac iX, ajustadas para os canais de cores da imagem: 

vermelho, verde e azul. 

 

6.1.3 Posicionamento do objeto simulador nos aceleradores lineares  

O posicionamento do objeto simulador foi realizado conforme foi discutido na seção 

5.6, sendo realizadas imagens ortogonais de quilovoltagem ou imagens de CBCT previamente 

a cada irradiação, após a inserção dos filmes radiográficos. 

As imagens adquiridas foram fundidas às imagens tomográficas utilizadas nos 

planejamentos, e realinhadas buscando preferencialmente a reprodução das posições na região 
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da cavidade oral. As diferenças encontradas no posicionamento foram corrigidas através de 

deslocamento automático da mesa de tratamento, nos eixos vertical, longitudinal e lateral, 

assim como rotação da mesma em torno do isocentro. Os deslocamentos aplicados após a 

análise de cada uma das imagens realizadas encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Deslocamentos aplicados na mesa de tratamento do acelerador linear após 

realização de imagens pré-irradiação. 

 
Vertical (mm) Longitudinal (mm) Lateral (mm) Rotação (°) 

Trilogy 

-1,0 -1,0 -1,0 0,6 

0,0 0,0 2,0 -0,8 

-1,0 -2,0 1,0 0,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Clinac iX 
1,0 -1,0 -1,0 -0,7 

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

Média 0,7 0,9 0,9 0,5 

Desvio Padrão 0,8 0,9 0,7 0,4 

 

Observa-se que o deslocamento máximo foi de 2,0 mm e 1,1º, e a média dos valores 

absolutos ficou inferior a 1,0 mm e 1º em todos os eixos. Para um tratamento clínico com o 

fracionamento convencional (2,0 Gy por fração), o posicionamento do objeto simulador com 

os sistemas de imobilização utilizados foi adequado e suficiente para que fosse irradiado 

mesmo sem aplicação das correções de deslocamento. A margem de 5 mm aplicada ao CTV 

durante a definição do volume de PTV foi suficiente para garantir entrega da dose ao volume 

de doença subclínica. 

6.1.4 Análises das distribuições planares de doses dos filmes radiocrômicos  

Os filmes digitalizados foram submetidos a análises gama realizadas no software Film 

QA Pro
TM

 com critério de 3% / 3 mm, utilizando avaliação global e desconsiderando doses 

inferiores a 10%. Foram considerados os valores médios das respostas nos canais vermelho, 

verde e azul. 
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Foram definidas duas regiões de interesse (Region of Interest - ROI) de formato oval, 

ilustradas na Figura 36. A primeira, denominada “ROI grande”, engloba a maior parte da 

extensão do filme e exclui as regiões do simulador que excedem o mesmo, bem como a 

máscara e suporte de cabeça. A segunda, denominada “ROI pequena” engloba somente a 

região próxima ao volume alvo, onde se concentram as maiores doses. 

 

 

Figura 36. Regiões de interesse definidas para análises gama nos filmes, denominadas “ROI 

grande”, à esquerda, e “ROI pequena” à direita. 

Para a tomografia sem metais e planejamento com algoritmo AAA sem correção de 

heterogeneidade, a Figura 37 ilustra a distribuição do valor da função gama composta, que é a 

multiplicação do valor da função gama pelo valor de tolerância utilizado, no caso 3 %. Assim, 

as regiões aprovadas na análise gama (γ≤1) são representadas em tons de verde, e as 

reprovadas (γ>1), em tons de laranja e vermelho. 
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Figura 37. Distribuições dos resultados das análises gama compostas para a ROI grande, à 

esquerda, e ROI pequena, à direita. Objeto simulador sem metais e cálculo utilizando o 

algoritmo AAA sem correção de heterogeneidade. 

Observa-se uma área de reprovações na parte posterior da ROI grande, com diferenças 

que chegam à ordem de 8,5%. As doses nesta região são baixas, inferiores 60 cGy (30% da 

dose prescrita), como visto na Figura 38, e acabam ficando muito próximas ou até inferiores 

ao ponto de 40 cGy, menor dose utilizada para a calibração dos filmes. Além disso, para doses 

baixas, a razão sinal-ruído diminui, aumentando incertezas na dose medida. Outro fator que 

deve ser considerado é o fato de o objeto simulador ser formado por peças separadas, que não 

se alinham perfeitamente como estavam no momento da aquisição tomográfica. Durante a 

aquisição de imagem para posicionamento no acelerador, foi priorizado o alinhamento melhor 

possível na região mais próxima do alvo, em detrimento das regiões mais afastadas. 

Esta região de reprovações se traduz em porcentagem de aprovação na função gama de 

somente 66,0% dentro da ROI grande, porém quando analisada a ROI pequena, 91,3% da 

amostra cumpre os critérios de 3% em 3 mm. 

Para analisar esses resultados, seria necessário utilizar o critério de aprovação da 

instituição para medidas de planos de VMAT com filme, porém esse procedimento não faz 

parte da rotina do serviço. Contudo, a porcentagem de aprovação está de acordo com as 

recomendações do ICRU (2010), onde 85% dos pontos devem estar dentro de 5% de dose ou 

5 mm de DTA. Apesar de ser inferior aos 95% recomendados pela AAPM, está acima dos 
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90% mínimos necessários exigidos pela mesma para a irradiação clínica. (MIFTEN et al., 

2018) Os dados sugerem que mesmo planejado sem correção de heterogeneidade, o plano 

calculado com AAA estaria apto para irradiação no paciente.  

Seria necessário, porém, fazer uma avaliação em filme com doses maiores, irradiando, 

por exemplo, a dose equivalente a duas frações, para poder analisar de fato a ROI grande e 

garantir a exatidão na entrega das doses em possíveis órgãos de risco mais afastados da região 

alvo.  

 

Figura 38. Distribuição de isodoses medidas com filme radiocrômico (linhas finas) e 

calculadas no TPS (linhas grossas) para o simulador sem metais e cálculo pelo algoritmo 

AAA sem correção de heterogeneidade. 

 

Na região da cavidade da orofaringe, praticamente centralizada na ROI grande, as 

diferenças são em torno de 5,5 a 7,0%, e na região de alguns dentes de PVC e um pequeno 

ponto sobre a mandíbula de PVC observa-se valores em torno de 5,5%. Observa-se que o 

algoritmo AAA sem correção de heterogeneidade falha em prever as doses entregues com a 

exatidão desejável de 3% tanto em regiões de cavidade de ar, quanto em algumas regiões com 

densidade próxima à dos ossos. 
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A Figura 39 traz as distribuições dos resultados das análises gama compostas na 

tomografia do objeto simulador sem metais, cujo planejamento foi realizado com o algoritmo 

AAA com correção de heterogeneidade. Observa-se qualitativamente as mesmas regiões de 

falhas presentes na Figura 37 (cálculo sem correção), porém com área e intensidade um pouco 

menores. Este fato indica que há uma melhora na exatidão do cálculo quando o sistema leva 

em consideração a densidade eletrônica dos materiais. Porém, o procedimento ainda é 

insuficiente para se conseguir a exatidão desejada, menor ou igual a 3%, em algumas regiões 

dentro da cavidade de ar e nas proximidades dos dentes de PVC. 

 

 

Figura 39. Distribuições dos resultados das análises gama compostas para a ROI grande, à 

esquerda, e ROI pequena, à direita. Objeto simulador sem metais e cálculo pelo algoritmo 

AAA com correção de heterogeneidade. 

 

As porcentagens de aprovação gama encontram-se na Tabela 10 para comparação dos 

planos calculados sem e com correção de heterogeneidade. Observa-se um aumento relativo 

de 4,7% na porcentagem de aprovação dentro da ROI pequena quando a correção de 

heterogeneidade foi utilizada. Para a ROI grande, houve diminuição relativa de aprovação de 

somente 0,9%, condizente com a análise das causas de falha da região posterior, que 

independe em grande parte do cálculo da dose prevista, e se deve principalmente à magnitude 
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das doses (inferior à calibração utilizada) e ao posicionamento menos adequado do objeto 

simulador nesta região. 

 

Tabela 10. Porcentagem aprovação γ (3 % / 3 mm) para o simulador sem metais e cálculo pelo 

algoritmo AAA, sem e com correção de heterogeneidade, nas ROIs pequena e grande. 

 

Sem correção Com correção 

ROI pequena 91,3% 95,5% 

ROI grande 66,0% 65,4% 

 

A Figura 40 ilustra as distribuições de dose para o objeto simulador com as amostras 

de amálgama e os pinos de titânio, utilizando um plano calculado pelo algoritmo AAA sem 

correção de heterogeneidade, e a Figura 41 traz as distribuições para o cálculo com correção 

de heterogeneidade. 

Observa-se, qualitativamente, um comportamento similar ao visto para o objeto 

simulador desprovido de metais, porém com menores regiões de falha nos dentes de PVC e na 

cavidade de ar. A intensidade das falhas em geral foi menor, porém há uma região exatamente 

sobre uma amostra de amálgama onde houve falha da ordem de 10%. No cálculo com 

correção, observou-se a existência de uma região de falha da ordem de 5,5% dentro do 

volume alvo. Os valores quantitativos de aprovação gama para os cálculos sem e com 

correção de heterogeneidade estão dispostos na Tabela 11. 
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Figura 40. Distribuições dos resultados das análises gama compostas para a ROI grande, à 

esquerda, e ROI pequena, à direita. Objeto simulador com amostras de amálgama e pinos de 

titânio e cálculo utilizando o algoritmo AAA sem correção de heterogeneidade. 

 

Figura 41. Distribuições dos resultados das análises gama compostas para a ROI grande, à 

esquerda, e ROI pequena, à direita. Objeto simulador com amostras de amálgama e pinos de 

titânio e cálculo utilizando o algoritmo AAA com correção de heterogeneidade. 
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Tabela 11. Porcentagem de aprovação γ (3 % / 3 mm) para o simulador com amostras de 

amálgama e pinos de titânio e cálculo com o algoritmo AAA, sem e com correção de 

heterogeneidade, nas ROIs pequena e grande. 

 

sem correção com correção 

ROI pequena 95,6% 92,5% 

ROI grande 72,5% 77,9% 

 

Observa-se que ambos os planos estariam aptos para irradiação no paciente se 

analisada a ROI pequena. Nota-se o aparecimento de pequena região dentro do volume alvo 

com diferenças da ordem de 5% para o plano com correção, que resultou em uma diminuição 

relativa de 3,3% na porcentagem de aprovação, contrariando as expectativas de que a correção 

fosse melhorar o resultado. Por ser restrito a uma pequena região, este comportamento não é 

suficiente para concluir que a utilização da correção de heterogeneidade com o algoritmo 

AAA piora a exatidão dos cálculos. Seria necessário realizar uma investigação mais 

aprofundada, possivelmente repetindo as medidas nessas condições para confirmação. 

Contudo, devido à limitação da quantidade de filmes disponíveis, e levando em conta que o 

plano foi aprovado na análise gama, as medidas não foram refeitas neste trabalho.  

Para os cálculos com o algoritmo AXB com correção de heterogeneidade, a Figura 42 

ilustra as distribuições na imagem do objeto simulador sem metais, e a Figura 43, na presença 

das amostras de amálgama e pinos de titânio. Observa-se que as falhas em região posterior 

não acontecem nas análises com ROI grande, devido ao fato de terem sido feitas exposições 

com dose equivalente a duas frações (400 cGy). Assim, mesmo as doses entregues nesta 

região de baixas doses encontram-se acima dos extremos da faixa de calibração, que foi 

realizada a partir de 40 cGy. 

Observa-se uma falha em região anterior da Figura 42, que foi devido a resíduo de cola 

da etiqueta utilizada para identificar o filme. 

As duas distribuições como um todo mostram-se qualitativamente superiores àquelas 

obtidas com o algoritmo AAA, exceto na região da mandíbula de PVC da Figura 42, com 

diferenças percentuais da ordem de 5,5%. A região com falhas da ordem de 10% continua 

presente na região das amostras de amálgama, mesmo com correção, porém está bem mais 

restrita ao centro da amostra. 
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Figura 42. Distribuições dos resultados das análises gama compostas para a ROI grande, à 

esquerda, e ROI pequena, à direita. Objeto simulador sem metais e planejamento com o 

algoritmo AXB com correção de heterogeneidade. 

 

Figura 43. Distribuições dos resultados das análises gama compostas para a ROI grande, à 

esquerda, e ROI pequena, à direita. Objeto simulador com amostras de amálgama e pinos de 

titânio e planejamento com o algoritmo AXB com correção de heterogeneidade. 

 

Os resultados qualitativos para o simulador sem metais estão dispostos na Tabela 12 e 

na presença de amálgama e titânio, na Tabela 13. Observa-se que ambos os planos estão aptos 
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para aplicação ao paciente e que a análise na ROI grande não altera significativamente a 

porcentagem de aprovação. 

 

Tabela 12. Porcentagem aprovação γ (3 % / 3 mm) para o simulador sem metais e cálculo com 

o algoritmo AXB com correção de heterogeneidade, nas ROIs pequena e grande. 

 

com correção 

ROI pequena 96,4% 

ROI grande 96,5% 

 

Tabela 13. Porcentagem aprovação γ (3 % / 3 mm) para o simulador com amostras de 

amálgama e pinos de titânio e cálculo com o algoritmo AXB, com correção de 

heterogeneidade, nas ROIs pequena e grande. 

 

com correção 

ROI pequena 97,4% 

ROI grande 96,2% 

 

A Tabela 14 traz as porcentagens de aprovações quando comparados os resultados 

utilizando o algoritmo AAA e o algoritmo AXB, ambos com correção de heterogeneidade e 

análise na ROI pequena. O algoritmo AXB apresentou melhora relativa de 0,9% na ausência 

de materiais metálicos e de 5,4% na presença dos metais. Ambos os algoritmos se mostraram 

aptos para cálculo de doses nas condições deste trabalho, segundo os critérios do ICRU e da 

AAPM para planejamentos de IMRT. (ICRU, 2010; MIFTEN et al., 2018) 

 

Tabela 14. Porcentagem de aprovação γ (3 % / 3 mm) para o simulador sem e com amostras 

de amálgama e pinos de titânio e cálculos com os algoritmos AAA e AXB, com correção de 

heterogeneidade. 

 

AAA AXB 

Sem metais 95,5% 96,4% 

Com metais 92,5% 97,4% 
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O método de avaliação gama empregando o critério 3% / 3 mm é o teste de controle de 

qualidade utilizado na rotina clínica das duas instituições onde o presente trabalho foi 

desenvolvido, porém utilizando detector planar EPID. A metodologia que emprega filmes 

radiocrômicos inseridos no objeto simulador antropomórfico, utilizada neste trabalho, possui a 

vantagem de avaliar o processo de planejamento e tratamento de maneira mais abrangente, 

levando em consideração os erros envolvidos no processo de simulação, aquisição das 

imagens e números de TC, importação de dados para o TPS Eclipse
TM

, determinação de 

tamanhos e distribuição dos campos, cálculo de fluências de dose pelo algoritmo selecionado, 

cálculo das distribuições de doses geradas a partir do movimento das lâminas, variação do 

ângulo do gantry e taxa de dose, transferência de informações do TPS para o sistema de 

registro e verificação, bem como para o controlador do acelerador linear, reprodutibilidade no 

posicionamento do objeto simulador, precisão dos aspectos mecânicos e dosimétricos do 

acelerador, entrega final das doses no filme, entre outros. 

Contudo, a dosimetria utilizando filme é um processo muito mais dispendioso que a 

irradiação de um detector planar eletrônico, pois requer montagem do objeto simulador com 

máscara imobilizadora, aquisição de imagem pré-irradiação para ajuste no posicionamento, 

corte do filme no formato adequado para inserção no simulador, equipamento para 

digitalização do filme, irradiação de amostras de filme e obtenção de curva de calibração para 

cada novo lote utilizado. Exige, ainda, espera de no mínimo 24 horas entre a irradiação e a 

leitura do filme, exportação da dose planar calculada para o software de análise do filme, entre 

outros. Além do custo financeiro em longo prazo, já que uma folha de filme radiocrômico 

modelo EBT3 pode custar mais de cem reais (ano de referência 2018) e pode ser utilizada 

para o controle de qualidade de no máximo dois pacientes, além dos custos iniciais com o 

objeto simulador e o scanner para filmes. 

Apesar de os resultados obtidos nas avaliações gama terem sido suficientes para 

validar a metodologia, visando sua aplicação clínica, o objetivo principal deste trabalho é 

avaliar a dose nas proximidades dos metais, estimando a dose recebida nas mucosas orais que 

estariam em contato direto com os dentes contendo as restaurações de amálgama e os pinos de 

titânio. Para avaliar tais doses, o índice gama não é adequado, já que avalia a região irradiada 

como um todo e a tolerância de DTA de 3 mm provavelmente mascara possíveis diferenças de 

dose em alguns milímetros além do metal. Além disso, não diferencia sobredose de subdose, 
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já que é uma função que envolve a segunda potência das diferenças de dose e DTA 

encontradas e sempre apresenta valor em módulo. 

6.1.5 Análises dos perfis de dose dos filmes radiocrômicos  

A Figura 44 ilustra um perfil horizontal no objeto simulador sem materiais metálicos, 

sendo as linhas verde, vermelha e azul os perfis medidos no filme para os respectivos canais 

de cor e a linha em preto é o perfil calculado no TPS para o algoritmo AAA sem correção de 

heterogeneidade. A Figura 45 ilustra um perfil horizontal no simulador sem materiais 

metálicos comparando com o calculado pelo AAA com correção de heterogeneidade. 

 

 

Figura 44. Perfil horizontal das doses medidas e calculadas atravessando dois dentes de PVC. 

Objeto simulador sem metais, cálculo utilizando o algoritmo AAA sem correção de 

heterogeneidade. 
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Figura 45. Perfil horizontal das doses medidas e calculadas atravessando dois dentes de PVC. 

Objeto simulador sem metais, cálculo utilizando o algoritmo AAA com correção de 

heterogeneidade. 

 

Foram extraídos desses perfis de dose os valores de desvio percentual relativo máximo 

e médio entre a dose medida com filme radiocrômico e aquela calculada no TPS Eclipse
TM 

para a região dos “dentes” de PVC e para a região do “tecido” de PMMA imediatamente 

adjacente aos “dentes”. As médias das respostas do detector para os três canais (vermelho, 

azul e verde) foram utilizadas. Foi utilizado o valor de um desvio padrão da média como 

incerteza para cada valor médio obtido. 

Foi obtida também a espessura de “tecido” adjacente que recebe doses acima de 105% 

das doses calculadas. Além disso, o desvio percentual relativo médio na região de PMMA 

entre os “dentes” foi obtido, correspondente à região do “CTV”. Esses valores encontram-se 

dispostos na Tabela 15. 
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Tabela 15. Valores extraídos dos perfis horizontais para o simulador sem metais, cálculos 

obtidos com o algoritmo AAA com e sem correção de heterogeneidade. 

 
sem correção com correção 

Desvio percentual relativo máximo no "dente" de PVC 14,7%     10,1%     

Desvio percentual relativo médio no "dente" de PVC 13,4% ± 1,2% 7,6% ± 1,8% 

Espessura de "tecido" com mais de 105% da dose calculada 1,5   mm 0,0   mm 

Desvio percentual relativo máximo no "tecido" de PMMA 9,5%     5,0%     

Desvio percentual relativo médio no "tecido" de PMMA 7,5% ± 1,6% 4,2% ± 0,7% 

Desvio percentual relativo médio no "CTV" de PMMA 3,9% ± 2,9% -0,1% ± 1,8% 

 

Observa-se que para todos os parâmetros obtidos houve diminuição dos desvios 

percentuais relativos quando a correção de heterogeneidade foi utilizada, o que implica que, 

mesmo na ausência de materiais metálicos, os cálculos utilizando o algoritmo AAA com 

correção apresentam melhor exatidão. Porém, apesar de melhorada, a exatidão de doses dentro 

do “dente” ainda excede os 5% recomendados pelo ICRU para doses entregues ao paciente. 

(ICRU, 2010) 

O perfil horizontal de doses medidas que atravessa os “dentes” de PMMA com 

restaurações de amálgama comparado com o perfil calculado pelo algoritmo AAA sem 

correção de heterogeneidade está ilustrado na Figura 46 e, com correção, na Figura 47. Os 

valores extraídos destes perfis encontram-se na Tabela 16. 
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Figura 46. Perfil horizontal das doses medidas e calculadas atravessando dois dentes 

de PVC com restaurações de amálgama. Cálculo utilizando o algoritmo AAA sem correção de 

heterogeneidade. 

 

 

Figura 47. Perfil horizontal das doses medidas e calculadas atravessando dois dentes 

de PVC com restaurações de amálgama. Cálculo utilizando o algoritmo  AAA com correção 

de heterogeneidade. 
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Tabela 16. Valores extraídos dos perfis horizontais para o simulador com metais. Cálculos 

utilizando o algoritmo AAA com e sem correção de heterogeneidade. 

 
sem correção com correção 

Desvio percentual relativo máximo na restauração de amálgama 64,7%     66,1%     

Desvio percentual relativo médio na restauração de amálgama 56,5% ± 9,6% 51,0% ± 15,0% 

Desvio percentual relativo máximo no "dente" de PVC 29,7%     23,9%     

Desvio percentual relativo médio no "dente" de PVC 24,4% ± 6,3% 21,9% ± 3,2% 

Espessura de "tecido" com mais 105% da dose calculada 2,5   mm  2,5   mm  

Espessura de "tecido" com mais 110% da dose calculada 1,0   mm  1,0   mm 

Desvio percentual relativo máximo no "tecido" de PMMA 19,0%     19,1%     

Desvio percentual relativo médio no "tecido" de PMMA 10,6% ± 4,4% 10,1% ± 3,8% 

Desvio percentual relativo médio no "CTV" de PMMA 0,6% ± 1,7% 3,9% ± 1,5% 

 

Observa-se que o desvio percentual relativo máximo dentro da amálgama aumentou 

com o uso da correção de heterogeneidade, porém foi realizado um teste t de Student de 

amostras independentes para comparar os desvios médios obtidos na região da amálgama sem 

correção (média=56,5%, desvio padrão=9,6%) e com correção (média=51,0%, desvio 

padrão=15,0%) e não houve diferença significativa entre as médias (t(17)=-1,03, p=0,32). 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as médias nos “dentes” de PVC 

(t(4)=-0,72, p=0,51) e nos “tecidos” a até 2,5 mm do “dente” (t(22)=-0,33, p=0,74). Porém, o 

desvio médio na região de PMMA entre os dentes, referente ao CTV, foi maior para o cálculo 

com correção (t(137)=-12,0, p=3,34·10
-23

), contudo ainda dentro da exatidão recomendada 

pelo ICRU. (ICRU, 2010) 

O perfil vertical de doses medidas que atravessa os “dentes” de PMMA com pinos de 

titânio comparado com o perfil calculado pelo algoritmo AAA sem correção de 

heterogeneidade está ilustrado na Figura 48 e, com correção, na Figura 49. Os valores 

extraídos destes perfis encontram-se na Tabela 17. 
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Figura 48. Perfil vertical das doses medidas e calculadas atravessando um dente de PVC com 

pino de titânio. Cálculo utilizando o algoritmo AAA sem correção de heterogeneidade. 

 

 

Figura 49. Perfil vertical das doses medidas e calculadas atravessando um dente de 

PVC com pino de titânio. Cálculo utilizando o algoritmo AAA com correção de 

heterogeneidade. 
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Tabela 17. Valores extraídos dos perfis verticais para o simulador com metais, cálculos 

utilizando o algoritmo AAA com e sem correção de heterogeneidade. 

 
sem correção com correção 

Desvio percentual relativo máximo no pino de titânio 23,6%     23,6%     

Desvio percentual relativo médio no pino de titânio 22,6% ± 0,9% 21,4% ± 1,4% 

Desvio percentual relativo máximo no "dente" de PVC 18,5%     18,9%     

Desvio percentual relativo médio no "dente" de PVC 13,5% ± 4,5% 14,3% ± 3,1% 

Espessura de "tecido" com mais 105% da dose calculada 4,0    mm 3,0    mm 

Espessura de "tecido" com mais 110% da dose calculada 1,0    mm 0,5    mm 

Desvio percentual relativo máximo no "tecido" de PMMA 6,6%     11,2%     

Desvio percentual relativo médio no "tecido" de PMMA 6,4% ± 0,2% 7,5% ± 2,2% 

Desvio percentual relativo médio no "CTV" de PMMA 1,3% ± 2,5% 2,9% ± 1,5% 

 

Observa-se que as médias sem e com correção não possuem diferença significativa 

para o titânio (t(7)=-1,58, p=0,16), “dente” de PVC (t(9)=0,33, p=0,75), ou “tecido” de 

PMMA a até 4 mm dos “dentes” (t(5)=1,18, p=0,29). Já o desvio médio na região do CTV foi 

significativamente maior (t(130)=5,05, p=1,45·10
-6

) para o plano com correção (média=2,9%,  

desvio padrão=1,5%) do que para aquele sem correção (média=1,3%,  desvio padrão=2,5%), 

porém ambos se enquadram dentro da exatidão recomendada pelo ICRU. (ICRU, 2010) 

O perfil horizontal atravessando dois dentes de PVC medido e calculado pelo 

algoritmo AXB com correção de heterogeneidade para o objeto simulador sem metais está 

ilustrado na Figura 50. Os dados extraídos do perfil foram comparados com os dados 

calculados pelo algoritmo AAA, nas mesmas condições, e estão dispostos na Tabela 18. 
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Figura 50. Perfil horizontal das doses medidas e calculadas atravessando dois dentes 

de PVC, objeto simulador sem metais. Cálculo utilizando o algoritmo AXB com correção de 

heterogeneidade. 

 

Tabela 18. Valores extraídos dos perfis horizontais para o simulador sem metais. Cálculos 

utilizando os algoritmos AAA e AXB com correção de heterogeneidade. 

 
AAA com correção AXB com correção 

Desvio percentual relativo máximo no "dente" de PVC 10,1%     14,0%     

Desvio percentual relativo médio no "dente" de PVC 7,6% ± 1,8% 6,1% ± 5,6% 

Espessura de "tecido" com mais 105% da dose calculada 0,0   mm 2,0    mm 

Desvio percentual relativo máximo no "tecido" de PMMA 5,0%     5,5%     

Desvio percentual relativo médio no "tecido" de PMMA 4,2% ± 0,7% 5,6% ± 0,8% 

Desvio percentual relativo médio no "CTV" de PMMA -0,1% ± 1,8% -2,0%  ±  1,6% 

 

Observa-se que o algoritmo AXB forneceu desvios percentuais médios maiores que o 

algoritmo AAA para todos os materiais do objeto simulador sem metais, exceto para o 

“dente”, onde não foram encontradas diferenças significativas (t(33)=1,22, p=0,23). Então 

para esta configuração de materiais com densidades próximas à da água e do osso e para os 

planos de VMAT utilizados, não se obteve o resultado esperado em termos da melhora de 

exatidão com o uso do algoritmo AXB. Porém, para ambos os algoritmos, o desvio percentual 
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médio em todas as regiões fora dos “dentes” mostra-se de acordo com o recomendado pelo 

ICRU. (ICRU, 2010) 

Para o simulador com metais e cálculos realizados pelo algoritmo AXB com correção 

de heterogeneidade, o perfil horizontal de doses medida e calculada atravessando dois 

“dentes” de PVC com as restaurações de amálgama está disposto na Figura 51, com os dados 

extraídos na Tabela 19, e o perfil vertical que atravessa um “dente” de PVC com pino de 

titânio está na Figura 52, com os dados na Tabela 20. 

 

 

Figura 51. Perfil horizontal das doses medidas e calculadas atravessando dois dentes 

de PVC com restaurações de amálgama. Cálculo utilizando o algoritmo AXB com correção de 

heterogeneidade. 
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Tabela 19. Valores extraídos dos perfis horizontais para o simulador com metais, cálculos 

utilizando os algoritmos AAA e AXB com correção de heterogeneidade. 

 
AAA com correção AXB com correção 

Desvio percentual relativo máximo na restauração de amálgama 66,1%     59,6%     

Desvio percentual relativo médio na restauração de amálgama 51,4% ± 12,3% 47,1% ± 9,4% 

Desvio percentual relativo máximo no "dente" de PVC 23,9%     28,0%     

Desvio percentual relativo médio no "dente" de PVC 21,9% ± 3,2% 22,2% ± 6,2% 

Espessura de "tecido" com mais 105% da dose calculada 2,5    mm 2,00   mm 

Espessura de "tecido" com mais 110% da dose calculada 1,0    mm 0,50   mm 

Desvio percentual relativo máximo no "tecido" de PMMA 19,1%     19,0%     

Desvio percentual relativo médio no "tecido" de PMMA 10,1% ± 3,8% 10,6% ± 4,5% 

Desvio percentual relativo médio no "CTV" de PMMA 3,9% ± 1,5% -3,0% ± 1,7% 

 

Observa-se que os desvios médios calculados não possuem diferença significativa para 

a amálgama (t(14)=0,78, p=0,44), “dente” de PVC (t(5)=-0,08, p=0,94), ou “tecido” de 

PMMA até 2 mm dos “dentes” (t(21)=-0,30, p=0,76). Já o desvio médio na região do CTV 

teve magnitudes similares, com sinais diferentes. A irradiação do plano calculado com 

algoritmo AAA gerou sobredose de 3,9 ± 1,5%, enquanto o plano calculado pelo AXB gerou 

subdose de 3,0 ± 1,7%. Ambos, contudo, calcularam valores que se enquadram na exatidão 

recomendada pelo ICRU. (ICRU, 2010) 
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Figura 52. Perfil vertical das doses medidas e calculadas atravessando um “dente” de 

PVC com pino de titânio. Cálculo pelo algoritmo AXB com correção de heterogeneidade. 

 

Tabela 20. Valores extraídos dos perfis verticais para o simulador com metais. Cálculos 

utilizando os algoritmos AAA e AXB com correção de heterogeneidade. 

 
AAA com correção AXB com correção 

Desvio percentual relativo máximo no pino de titânio 23,6%     18,0%     

Desvio percentual relativo médio  no pino de titânio 21,4% ± 1,4% 17,4% ± 0,6% 

Desvio percentual relativo máximo no "dente" de PVC 18,9%     17,6%     

Desvio percentual relativo médio no "dente" de PVC 14,2% ± 3,1% 13,6% ± 3,0% 

Espessura de "tecido" com mais 105% da dose calculada 3,0     1,50     

Espessura de "tecido" com mais 110% da dose calculada 0,5    mm 0,50    mm 

Desvio percentual relativo máximo no "tecido" de PMMA 11,2%     10,6%     

Desvio percentual relativo médio no "tecido" de PMMA 7,5% ± 2,2% 7,4% ± 1,9% 

Desvio percentual relativo médio no "CTV" de PMMA 2,9% ± 1,5% -2,7% ± 1,6% 

 

Como mostra a Tabela 20, o algoritmo AXB obteve resultados mais exatos para o 

cálculo dentro da amostra de titânio quando comparado ao algoritmo AAA, ambos utilizando 

correção de heterogeneidade. 
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Não foi possível identificar diferenças significativas quanto à utilização dos algoritmos 

AAA ou AXB para as doses nos “dentes” de PVC (t(10)=0,38, p=0,71) e para a região de 

“tecido” de PMMA a distâncias inferiores a 3 mm dos “dentes” (t(10)=-0,26, p=0,80).  

O comportamento na região do CTV foi similar ao dos perfis horizontais, com os 

resultados obtidos com o algoritmo AAA indicando uma sobredose média de 2,9 ± 1,5% e 

aqueles obtidos com o algoritmo AXB apresentando uma subdose média de 2,7 ± 1,6%, 

estando ambos os resultados dentro dos limites preconizados pelo ICRU. (ICRU, 2010) 

Dentre os efeitos observados para todos os planos e algoritmos, é possível constatar 

que o maior desvio pontual observado foi de 66,1% dentro da amostra de amálgama para o 

plano calculado pelo algoritmo AAA utilizando correção de heterogeneidade. Dentro dos 

“dentes” o desvio máximo encontrado foi de 29,7%, para o plano calculado pelo algoritmo 

AAA sem correção de heterogeneidade. No “tecido” adjacente ao “dente” o desvio máximo 

encontrado foi de 19,1%, igual para os três planos. 

Dentro dos metais, assim como dentro dos “dentes” e em uma profundidade de até 

2,5 mm nos “tecidos” próximos, tanto o algoritmo AAA sem uso de correção quanto os 

algoritmos AAA e AXB com uso de correção falharam no cálculo das doses previstas, sem 

diferenças significativas entre o valor médio do desvio relativo obtido para cada um dos 

cálculos. A Tabela 21 traz a média dos valores encontrados considerando os três cálculos, 

para cada material. 

 

Tabela 21. Média dos desvios percentuais relativos médios encontrados nas proximidades dos 

metais para os planos calculados utilizando o algoritmo AAA com e sem correção de 

heterogeneidade e o algoritmo AXB com correção de heterogeneidade. 

 

Desvio percentual relativo (%) 

Restaurações de amálgama 51,1% ± 6,1% 

"Dentes" de PVC que contêm as restaurações de amálgama 22,8% ± 3,1% 

"Tecido" de PMMA adjacente aos "dentes" com restauração 10,5% ± 2,5% 

Pino de titânio 20,4% ± 0,6% 

"Dentes" de PVC que contêm os pinos de titânio 13,8% ± 2,1% 

"Tecido" de PMMA adjacente aos "dentes" com pinos 7,1% ± 1,0% 
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Os desvios encontrados dentro dos metais não têm relevância clínica, porém as 

sobredoses nos “dentes” e nos “tecidos” podem aumentar a probabilidade de complicações 

radio-induzidas, como necrose óssea e mucosite. A solução definitiva para este problema seria 

a troca prévia à radioterapia das próteses metálicas por outros materiais menos densos, como 

resina, cerâmica, entre outros. Porém existem limitações técnicas, financeiras e do tempo 

necessário para realizar tais procedimentos, que em muitos casos não são factíveis. 

Uma possível atitude para minimizar ao menos as doses recebidas nos tecidos 

adjacentes aos dentes com metais, como mucosa, língua e gengiva, é a confecção de placa 

dentária em silicone ou resina que envolva preferencialmente toda a arcada dentária, ou ao 

menos os dentes com materiais metálicos, como exemplificado na Figura 53. Para os testes 

realizados neste trabalho, uma placa com espessura de 1 mm seria eficaz para eliminar todos 

os pontos com doses acima de 110% da dose prescrita e uma placa com espessura de 3 mm 

eliminaria doses acima de 105% para onze das doze regiões de “tecido” avaliadas, sendo 

necessários 4,0 mm de espessura para eliminar todos os pontos acima de 105%. 

Esta é uma solução relativamente fácil de ser incorporada na rotina dos serviços, que 

idealmente já possuem acompanhamento ou avaliação com profissional da saúde bucal para 

todos os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, e os que não possuem poderiam firmar 

convênio ou orientar os pacientes a procurarem o serviço na rede particular. A placa é um 

dispositivo de relativamente baixo custo, mesmo na rede particular de saúde. É confeccionada 

por um técnico em prótese e um cirurgião dentista realiza a moldagem e adaptação da placa na 

boca do paciente. 
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Figura 53. Placas afastadoras personalizadas de resina ou silicone. (KIRITA; 

OMURA, 2015) 

 

Uma alternativa mais econômica e prática é a utilização de protetores bucais de EVA 

ou silicone termoplástico utilizados para a prática de esportes, que são moldáveis em água 

quente pelo próprio usuário (Figura 54). O protetor simples cobre apenas a parte da arcada 

superior, enquanto o protetor duplo é necessário quando há metais na arcada inferior.  

 

 

Figura 54. Protetores orais termo moldáveis utilizados na prática de esporte, duplo, à esquerda 

e simples, à direita. (Fonte: http://www.boxeschool.com.br, acesso em 24/04/18). 
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Para tratamentos de cavidade oral, muitas vezes é necessário que o paciente seja 

tratado com espaçador oral para manter a boca aberta e afastar a língua do palato, evitando 

irradiar a região saudável. Nestes casos, poderá ser utilizado o protetor simples em torno da 

arcada mais próxima ao alvo. 

 Além dos planos com VMAT, calculou-se um planejamento com técnica convencional 

3D composto de dois campos opostos latero-laterais, utilizando feixe de 6MV e algoritmo 

AAA com correção de heterogeneidade. Os perfis horizontais das doses medidas e calculadas 

que atravessam os “dentes” de PVC com restauração de amálgama estão ilustrados na Figura 

55 e os dados extraídos estão dispostos na Tabela 22. 

 

 

Figura 55. Perfil horizontal das doses medidas e calculadas atravessando dois “dentes” 

de PVC com restauração de amálgama. Cálculo com uso do algoritmo AAA com correção de 

heterogeneidade, para um planejamento latero-lateral 3D. 
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Tabela 22. Valores extraídos dos perfis horizontais para o simulador com metais, cálculo 

utilizando o algoritmo AAA com correção de heterogeneidade. Plano latero-lateral. 

 
com correção 

Desvio percentual relativo máximo na restauração de amálgama 50,4%     

Desvio percentual relativo médio na restauração de amálgama 39,7% ± 10,7% 

Desvio percentual relativo máximo no "dente" de PVC 14,6%     

Desvio percentual relativo médio no "dente" de PVC 10,8% ± 4,6% 

Espessura de "tecido" com mais 105% da dose calculada 0,00     

Desvio percentual relativo máximo no "tecido" de PMMA 4,6%     

Desvio percentual relativo médio no "tecido" de PMMA 4,3% ± 0,4% 

Desvio percentual relativo médio no "CTV" de PMMA -8,1% ± 7,2% 

 

Observa-se que o plano com dois campos opostos apresenta sobredose na região de 

“tecido” adjacente aos “dentes” de 4,3 ± 0,4%, menos intensa do que para os planos de 

VMAT, que resultaram em sobredose média de 10,5 ± 2,5%. O mesmo efeito se apresenta nas 

doses nos “dentes”, cuja sobredose de 10,8 ± 4,6% é inferior àquela obtida com a técnica de 

VMAT, que apresentou 22,8 ± 3,1%. 

Enquanto as incidências de campos no VMAT são divididas ao longo dos 360° do arco 

modulado, no plano 3D convencional existem somente duas entradas de campo, opostas, de 

maneira que o efeito de subestimar a atenuação do metal devido ao truncamento do número de 

TC pelo tomógrafo compensa em parte o retroespalhamento nas vizinhanças imediatas do 

mesmo. Esse efeito, que aparentemente mostra vantagem dentro e nas proximidades do metal, 

é responsável por uma faixa de subdoses de -8,1 ± 7,2% na região do CTV “sombreada” pelas 

amostras metálicas, o que inviabilizaria o tratamento caso fosse submetido aos critérios do 

ICRU por ser uma variação maior que a exatidão estimada necessária para manter o nível 

desejado de controle tumoral. Porém, os serviços que não possuem técnicas moduladas 

acabam ficando sempre sujeitos a este tipo de erro, já que usualmente não se consegue outra 

distribuição de campos que permita poupar a medula espinhal e muitas vezes parte da 

cavidade oral. 

A faixa de subdoses pode também ser vista na região de 32 a 38 mm nos perfis 

verticais que atravessam um “dente” de PVC com pino de titânio (Figura 56), cujos valores 

extraídos estão na Tabela 23. As sobredoses dentro do pino são 19,7 ± 1,5%, da mesma ordem 



 

102 

 

que para os planos de VMAT, assim como nos “dentes” em contato com o pino, com 

sobredoses de 16,2 ± 1,3% e no “tecido” próximo, com sobredoses de 7,7 ± 2,3%. 

Observa-se, qualitativamente, uma boa concordância no comportamento dos perfis na 

região de “tecido” entre a posição 22 e 62 mm, que apresentou desvio médio de -0,3 ± 3,1%, 

exceto pela faixa de subdoses mencionada acima. Na região além dos 62 mm observa-se 

subdose média de 9,2 ± 4,2%, indicando uma limitação do algoritmo de calcular as doses 

previstas dentro da cavidade de ar que simula a posição da orofaringe. Em pacientes, a 

cavidade não é puramente ar, já que existe mucosa em toda a parede interna do órgão, 

possivelmente amenizando a intensidade do efeito observado. 

 

 

Figura 56. Perfil vertical de doses medidas e calculadas atravessando um “dente” de 

PVC com pino de titânio. Cálculo utilizando o algoritmo AAA com correção de 

heterogeneidade, para um planejamento latero-lateral 3D. 
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Tabela 23. Valores extraídos dos perfis verticais para o simulador com metais, cálculo 

utilizando o algoritmo AAA com correção de heterogeneidade, plano latero-lateral. 

 
com correção 

Desvio percentual relativo máximo no pino de titânio 21,6%     

Desvio percentual relativo médio  no pino de titânio 19,7% ± 1,5% 

Desvio percentual relativo máximo no "dente" de PVC 17,9%     

Desvio percentual relativo médio no "dente" de PVC 16,2% ± 1,3% 

Espessura de "tecido" com mais 105% da dose calculada 1,50    mm 

Espessura de "tecido" com mais 110% da dose calculada 0,50    mm 

Desvio percentual relativo máximo no "tecido" de PMMA 12,2%     

Desvio percentual relativo médio no "tecido" de PMMA 7,7% ± 2,3% 

Desvio percentual relativo médio no "CTV" de PMMA -0,3% ± 3,1% 

Desvio percentual relativo médio na cavidade de ar -9,2% ± 4,2% 
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7 CONCLUSÃO 

O objeto simulador proposto, da parte inferior da cabeça, construído de maneira artesanal 

em PMMA e PVC, com amostras de amálgama e pinos de titânio, apresentou dimensões e 

formas adequadas para simular um planejamento e tratamento radioterápico de câncer de 

língua do começo ao fim, como seria com um paciente. 

Foi possível confeccionar máscaras termoplásticas imobilizadoras utilizadas na rotina 

para tratamentos estereotáticos e convencionais de crânio, e o posicionamento mostrou-se 

reprodutível quando comparadas as imagens realizadas pré tratamento, utilizando Raios-X 

ortogonais ou Tomografia Cone Beam, às imagens tomográficas adquiridas para 

planejamento. 

As imagens tomográficas adquiridas para o objeto simulador com e sem metais 

reproduziram o padrão de artefatos gerados pela presença de “dentes” e metais nas imagens de 

pacientes. Nas imagens sem metais, a intensidade dos artefatos gerados pelos “dentes” não se 

mostrou suficiente para atrapalhar a visualização de estruturas orais, porém quando inseridas 

as duas restaurações de amálgama e os dois pinos de titânio, os artefatos foram suficientes 

para impedir clara visualização de toda a região oral, o que na prática clínica poderia causar 

erros na delimitação dos volumes alvo e órgãos de risco. 

Os artefatos visualizados nas imagens do objeto simulador com as amostras metálicas 

foram delineados e tiveram atribuídos os números de TC médios medidos na imagem sem 

metais. 

Ademais, foi reproduzida a limitação observada em imagens de pacientes com próteses 

metálicas, onde o número máximo de TC atribuído pelos tomógrafos é de 3.071 HU, devido 

ao limite superior das curvas de calibração de densidade em número de TC fornecidas pelos 

fabricantes. Como o provável valor para o titânio seria em torno de 8.000 HU e para a 

amálgama seria acima de 14.000 HU, todos os cálculos realizados subestimaram a atenuação 

da radiação devido aos metais. (GLIDE‐HURST et al., 2012) 

 O detector utilizado, o filme radiocrômico GAFchromic
TM

 EBT3, mostrou-se adequado 

para obter as doses dentro e em proximidade das amostras metálicas, devido à sua alta 

resolução espacial, especialmente necessária na obtenção de doses em regiões de altos 

gradientes. 
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Foram calculados seis planejamentos com técnica VMAT no TPS Eclipse
TM

, Varian 

Medical Systems, utilizando feixes de fótons de 6 MV e dose prescrita no CTV de 70 Gy em 

35 frações. Foram utilizados os algoritmos AAA com e sem correção de heterogeneidade para 

calcular os planos que foram irradiados no acelerador linear Trilogy, Varian Medical Systems, 

e AXB com correção de heterogeneidade para calcular os planos irradiados no acelerador 

linear Clinac iX, Varian Medical Systems. 

 Nas análises gama globais realizadas entre os planos de dose exportados pelo TPS e as 

doses absolutas medidas no filme, com parâmetros 3% / 3mm e limite de corte de 10%, todos 

os planos calculados obtiveram aprovação acima de 90%, mostrando-se, assim, aptos para 

irradiação clínica segundo os critérios do ICRU e da AAPM para planejamentos de IMRT. 

(ICRU, 2010; MIFTEN et al., 2018) 

A análise gama, porém, foi insuficiente para quantificar os desvios com precisão 

milimétrica nas proximidades das amostras metálicas. Mostrou-se necessário realizar 

comparações dos perfis de dose horizontais e verticais que atravessam os “dentes” com e sem 

as amostras de amálgama e de titânio. 

Para a região do alvo clínico, todos os planos calculados apresentaram valores de 

desvios percentuais relativos médios entre -0,1 ± 1,8% e 4,3 ± 2,8% em relação às doses 

medidas com filme radiocrômico. Esses valores encontram-se dentro das recomendações do 

ICRU para tratamentos clínicos. (ICRU, 2010) 

No objeto simulador sem metais, o cálculo pelo algoritmo AAA sem correção gerou 

desvios relativos fora da exatidão desejada, como 13,4 ± 1,2% dentro do “dente” e 7,5 ± 1,6% 

no “tecido” adjacente ao “dente”. Com a correção, ambos os algoritmos geraram desvios 

inferiores a 5% nos “tecidos”, mas ainda geraram erro de 6,9 ± 3,6% dentro dos “dentes”, 

apesar do material possuir número de TC médio de 1.139 HU, contido no intervalo de 

conversão do tomógrafo. 

Tanto o algoritmo AAA com e sem correção quanto o algoritmo AXB com correção 

de heterogeneidade mostraram-se incapazes de prever as doses nas proximidades dos metais 

com exatidão dentro de 5%, sem diferenças estatisticamente significantes entre eles. Os 

desvios percentuais médios foram 51,1 ± 6,1% dentro das restaurações de amálgama, 

22,8 ± 3,1% dentro dos “dentes” que contêm amálgama, 10,5 ± 2,5% no “tecido” adjacente a 
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esses “dentes”, 20,4 ± 0,6% dentro dos pinos de titânio, 13,8 ± 2,1% nos “dentes” que contém 

os pinos e 7,1 ± 1,0% no “tecido” adjacente a esses dentes. 

A partir dos dados observados neste trabalho, recomenda-se o uso de ambos os 

algoritmos AAA ou AXB com correção de heterogeneidade. Contudo, destaca-se que ambos 

possuem limitação e não conseguem prever as doses nas proximidades dos materiais 

metálicos com a exatidão desejada de 5%. 

Para um tratamento com técnica conformacional 3D utilizando dois campos laterais 

opostos de 6 MV e calculado pelo algoritmo AAA com correção de heterogeneidade, 

observou-se subdose de 8,1 ± 7,2% em um corredor formado entre as próteses de amálgama, o 

que levaria a subdosagem de parte da região alvo do tratamento, com possíveis efeitos no 

controle da doença. Observou-se um aumento médio de 39,7 ± 10,7% na região da amálgama, 

10,8 ± 4,6% nos “dentes” adjacentes, e 4,3 ± 0,4% na região de tecido adjacente. 

Enquanto as incidências de campos no VMAT são divididas ao longo dos 360° do arco 

modulado, no plano 3D convencional existem somente duas entradas de campo, opostas, de 

maneira que o efeito de subestimar a atenuação do metal devido ao truncamento do número de 

TC pelo tomógrafo compensa em parte o aumento da dose devido ao espalhamento nas 

vizinhanças imediatas do mesmo. Recomenda-se, portanto, que sejam utilizadas técnicas com 

modulação da intensidade de dose, quando possível, para evitar região de subdosagem do alvo 

fora da exatidão desejável. 

Os resultados obtidos sugerem que deve haver recomendação clínica por parte do 

médico oncologista ou radioterapeuta ao paciente para que remova todas as próteses metálicas 

antes de iniciar o tratamento radioterápico sempre que possível. Caso não seja possível a 

remoção, é interessante sugerir o uso de uma placa de silicone ou resina, confeccionada 

individualmente para o paciente, ou ainda um protetor oral moldável encontrado em lojas de 

esportes, de forma a encaixar-se na arcada dentária formando um espaçador de no mínimo 

3 mm entre os dentes e as mucosas orais. Desta forma, as doses altas devido ao espalhamento 

de elétrons ficarão restritas ao material do espaçador, diminuindo os potenciais efeitos de 

mucosite em áreas adjacentes. 

Como sugestões para trabalhos futuros, poderia ser determinada curva estendida para o 

número de TC atribuído no tomógrafo, incluindo materiais de altas densidades, como a 
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amálgama. Novos planejamentos poderiam ser realizados com correção de heterogeneidade 

para diferentes algoritmos e determinada a exatidão das doses previstas. Além disso, o objeto 

simulador foi construído com formas geométricas simplificadas e poucos materiais, assim sua 

reprodução em sistemas de simulação por Monte Carlo é factível, e poderia ser tema de um 

trabalho que comparasse doses calculadas pelo simulador com as medidas em filme e as 

calculadas por diversos algoritmos de TPS. 
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