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RESUMO

Avaliou-se o desempenho de sistemas dosimétricos utilizando diodos e
MOSFETs para a dosimetria in vivo no caso de tratamentos complexos de radioterapia.
Os tratamentos estudados foram o de cabeça e pescoço e do canal anal. As técnicas de
tratamento investigadas foram a terapia conformada a três dimensões (CT3D), a
radioterapia de intensidade modulada (IMRT) e a terapia modulada volumétrica em arco
(VMAT). Os resultados experimentais foram comparados com as doses planejadas
utilizando o sistema de planejamento de tratamento AAA. O desempenho do sistema de
planejamento foi validado comparando-se seus resultados de distribuição de dose para o
tratamento do canal anal aplicado a um simulador antropomórfico feminino com
medidas experimentais utilizando dosímetros termoluminescentes posicionados no
mesmo simulador. Os resultados obtidos indicam que o diodo se apresenta mais
adequado para a medida in vivo no caso dos tratamentos complexos considerados.

Palavras chaves: Diodo, MOSFET, in vivo, Radioterapia
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ABSTRACT
The performance of dosimetric systems using diodes and MOSFETs for in vivo
dosimetry was evaluated in the case of complex radiotherapy treatments. The treatments
investigated were head and neck and anal canal treatments. The treatment techniques
considered were three dimensional conformal therapy (CT3D), intensity modulated
radiation therapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT). The
experimental results were compared to the planned doses using the AAA treatment
planning system. The performance of the planning system was validated by comparing
the planned dose distribution results for an anal canal treatment applied to a female
anthropomorphic phantom with experimental measurements using thermoluminescent
dosimeters positioned in the same phantom. The results indicate that the diode is more
suitable for in vivo measurement in the case of the complex treatments considered.

Key words: Diode, MOSFET, in vivo, Radiotherapy
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I. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem sido observada uma crescente demanda por tratamentos de
radioterapia no mundo e neste contexto, no Brasil não foi diferente. Segundo o Instituto
Nacional de Câncer - INCA, em 2010 foram realizados 97.359 procedimentos e em
2015 ocorreram 115.631 procedimentos em radioterapia, um aumento de cerca de 19%
no referido período (INCA, 2016).
Devido à sua complexidade, torna-se imperativo a implantação de um programa
de controle da qualidade dos tratamentos de radioterapia. Além disso, as técnicas de
tratamento estão cada vez mais complexas. Se antes se aplicava o feixe de radiação
diretamente sobre a região alvo, hoje se aplica variando-se a taxa de dose durante tempo
de tratamento, a angulação do feixe terapêutico e até, mesmo, a conformação do campo
de irradiação, adequando-o à geometria do órgão a ser irradiado.
Algumas etapas desse controle da qualidade, aquelas relacionadas à dosimetria
básica do feixe terapêutico e às condições mecânicas do irradiador, são menos
complicadas, por estarem bem documentadas em protocolos modernos de dosimetria e
guias de garantia da qualidade em radioterapia (IAEA, 2000(a)).
Contudo, para outras etapas da radioterapia, a situação não é tão simples, como,
por exemplo, no controle da qualidade dos sistemas de planejamento de tratamento, do
posicionamento do paciente e da entrega da dose ao mesmo. Quanto a esse último
aspecto, é importante assegurar que a dose prescrita pelo radioterapeuta seja de fato a
dose entregue ao paciente na região alvo do tratamento e, se este não for o caso, tentar
determinar a razão dos desvios existentes (VAN ESCH et al, 2002).
Para esta verificação, uma das ferramentas utilizadas é a dosimetria in vivo. A
sua aplicação permite conhecer o quanto a dose aplicada ao paciente na região exposta à
radiação difere da dose prescrita pelo médico e planejada pelo físico médico. É
importante destacar que nem sempre é possível a medição da dose no volume alvo de
tratamento. Contudo, sempre é possível medi-la em outros pontos irradiados de
interesse, para os quais o sistema de planejamento de tratamento pode prever um valor
de dose absorvida.
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A dosimetria in vivo possibilita detectar falhas nos sistemas de planejamento,
erros nos procedimentos dos profissionais envolvidos nas atividades de planejamento e
entrega da dose ao paciente e verificar se o paciente foi alvo de doses abaixo do valor
prescrito, que não teriam efeito terapêutico e afetariam os órgãos sadios, contrariando o
princípio da justificação, ou de doses acima das prescritas, provocando danos sérios aos
órgãos sadios, podendo, mesmo, levar o paciente a óbito.
Diferentes dosímetros podem ser utilizados para as medidas in vivo. Mijnheer e
colaboradores (MIJNHEER et al, 2013) publicaram um resumo detalhado das
características de alguns tipos de dosímetros que podem ser empregados nesse tipo de
medida. Entre estes dosímetros podem ser citados os dosímetros termoluminescentes
(TLD), os diodos e os MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor).
Viegas (VIEGAS, 2003) utilizou dosímetros termoluminescentes para a
determinação in vivo da dose de entrada no tratamento do câncer de cabeça e pescoço
com o uso de irradiadores de 60Co. O trabalho demonstrou a viabilidade da implantação
de uma rotina de dosimetria in vivo em serviços de radioterapia no Brasil com uso de
dosímetros termoluminescentes de LiF:Mg,Ti (TLD-100) em pó.
A dosimetria termoluminescente foi utilizada para a avaliação in vivo da dose no
reto de pacientes submetidas à braquiterapia de alta taxa de dose no tratamento do
câncer ginecológico. O material utilizado foi o fluoreto de lítio dopado com magnésio
titânio e sódio (LiF:Mg,Ti,Na), na forma de pó. O sistema dosimétrico investigado
mostrou-se simples e de fácil utilização quando comparado a outros métodos de
dosimetria. Ele se mostrou eficiente na avaliação da dose no reto de pacientes
submetidas à braquiterapia de alta taxa de dose para o tratamento do câncer do colo
uterino (OLIVEIRA, 2004, OLIVEIRA et al, 2009).
Anacak e colaboradores (ANACAK et al, 2003) utilizaram dosimetria
termoluminescente para avaliar os dados dosimétricos in vivo de 67 tratamentos de
irradiação total da pele utilizando elétrons (TSEI – Total Skin Electron Irradiation).
Foram analisados resultados em 10 diferentes pontos do corpo para cada paciente. Os
resultados demonstraram que a heterogeneidade da dose em toda a superfície da pele é
de cerca de 15%. A homogeneidade dos resultados mostrou-se melhor na região do
tronco dos pacientes tratados.
Costa e colaboradores (COSTA et al, 2010) investigaram o uso da dosimetria
termoluminescente para a avaliação da dose de entrada no paciente em tratamentos
radioterapêuticos com feixes de fótons externos (teleterapia). Os resultados
14

demonstraram o valor da dosimetria termoluminescente na verificação do tratamento,
bem como a sua aplicabilidade como parte de um programa de garantia de qualidade em
radioterapia.
González e Montalvo (GONZÁLEZ e MONTALVO, 2014) estudaram o uso de
diodos para medidas “in vivo” em TSEI. O diodo se mostrou um dosímetro viável para
avaliação da dose na superfície do paciente para o tipo de tratamento considerado.
Fontenla e colaboradores (FONTENLA et al, 1996) estudaram o uso de diodos
para dosimetria in vivo em programas de garantia da qualidade da dose entregue a
pacientes submetidos à radioterapia.
Meiler e Podgorsak (MEILER e PODGORSAK, 1997) caracterizaram a resposta
de diferentes detectores do tipo diodo comerciais para medidas dosimétricas in vivo. Os
detectores estudados foram da marca ISORAD apropriados para medidas de feixes
terapêuticos em três intervalos de energia; 1 – 4 MeV, 6 -12 MeV e 15 – 25 MeV.
Viegas (VIEGAS, 2003) estudou o uso de diodos ISORAD na avaliação in vivo
da dose entregue a pacientes em tratamentos de cabeça e pescoço utilizando
cobaltoterapia.
Cherpak e colaboradores (CHERPAK et al, 2008) estudaram o uso de MOSFET
no controle in vivo da dose entregue a pacientes em tratamentos de câncer utilizando
tomoterapia. Foi verificado que os MOSFETs são detectores adequados para medidas
de dose de superfície tanto para feixes convencionais como em tratamentos de
tomoterapia. Ademais, eles podem fornecer informação valiosa quanto à dose na pele
em áreas onde o sistema de planejamento de tratamento pode não ser preciso na
determinação da mesma.
Kinhinkar e colaboradores (KINHIKAR et al, 2009) avaliaram a dose na pele de
pacientes submetidos a tratamentos de câncer de cabeça e pescoço com uso de
tomoterapia. Os dosímetros utilizados foram MOSFETs e TLDs. A variação entre a
dose na pele medida com MOSFET e TLD para o primeiro paciente foi de 2,2%. Da
mesma forma, observou-se uma variação de 2,3% entre a dose na pele medida com
MOSFET e TLD para um segundo paciente. O sistema de planejamento de tratamento
com tomoterapia superestimou a dose na pele em até 10-12% quando comparado aos
valores de dose medidos com MOSFET e TLD. As doses medidas no paciente com
MOSFET também apresentaram boa reprodutibilidade, com desvios entre interfrações
variando de 1 a 1,4%. Os autores concluíram da mesma maneira que Cherpak e
colaboradores (CHERPAK et al, 2008) que os MOSFETs podem ser usados como um
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dosímetro viável para medir a dose na pele em áreas onde o sistema de planejamento de
tratamento pode não gerar valores precisos de dose.

1.1 Objetivos

Muitos dos trabalhos que tratam de dosimetria in vivo em radioterapia se
preocupam em analisar as características dos dosímetros ou a sua aplicação a situação
menos complexas. Contudo, a maior utilidade da dosimetria in vivo está, exatamente, na
avaliação da dose entregue ao paciente em situações de tratamentos mais complexos,
quando existe a dúvida se o sistema de planejamento de tratamento é capaz de avaliar a
dose de maneira correta no ponto de interesse.
Assim, os objetivos deste trabalho foram:
•

Avaliar o desempenho do sistema de planejamento quanto às distribuições de
dose frente a resultados de dosimetria termoluminescente, de modo a valida-lo
para uso como referência em relação às medidas com diodo e MOSFET.

•

Estudar o desempenho do diodo e do MOSFET para a aplicação em dosimetria
in vivo em tratamentos complexos utilizando três técnicas de tratamento:
radioterapia conformada em três dimensões (3DCRT – Three Dimensional
Conformal Radiation Therapy), radioterapia de intensidade modulada (IMRT Intensity Modulated Radiantion Therapy) e a terapia modulada volumétrica em
arco (VMAT - Volumetric Modulated Arc Therapy). Os tratamentos escolhidos
foram de cabeça e pescoço e de canal anal, que são tratamentos complexos
comuns com o uso de técnicas radioterapêuticas moduladas.

•

Intercomparar os desempenhos dos sistemas dosimétricos, identificando as
vantagens e os pontos mais fracos de cada sistema.
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II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Radioterapia

A Radioterapia é uma especialidade médica que faz uso das radiações
ionizantes para o tratamento de enfermidades, tanto benignas quanto malignas, de forma
exclusiva ou associada à cirurgia e à quimioterapia.
A técnica tem se tornado imprescindível a pacientes portadores de câncer,
possibilitando a eliminação do tumor, a melhoria na qualidade de vida do paciente ou o
aumento da sua sobrevida.
Existem duas modalidades clínicas radioterapêuticas:
1) Braquiterapia, onde a fonte radiativa é colocada muito próxima ou em
contato com o tumor. As fontes radioativas apresentam formas específicas dependendo
da aplicação - agulhas, sementes ou fios. Exemplos comuns são os implantes utilizados
no tratamento dos tumores ginecológicos e da próstata;
2) Teleterapia ou radioterapia com feixe externo, é a modalidade mais
difundida. Faz uso de uma fonte de radiação que se posiciona externamente ao paciente,
a certa distância do mesmo, podendo ser utilizadas diferentes máquinas para o
tratamento do paciente, como o gerador convencional de raios-X, unidade de 60Co ou os
aceleradores lineares clínicos.
O objetivo da radioterapia consiste em entregar ao tumor a dose de prescrição
para o seu tratamento, mantendo as doses nos órgãos sadios próximos ao mesmo tão
reduzidas quanto possível e, preferencialmente, inferiores ao limiar de dose para efeitos
determinísticos relacionados a tais órgãos.
A definição dos volumes irradiados durante o tratamento radioterapêutico é
um pré-requisito significativo para o planejamento preciso do tratamento a três
dimensões (3D) e para a descrição das distribuições de dose. A ICRU, nos seus
relatórios 50 e 62 (ICRU, 1993, ICRU, 1999), define e descreve vários volumes críticos
de estrutura-alvo que auxiliam no processo de planejamento do tratamento e que
fornecem uma base para a comparação dos resultados do mesmo. Os volumes seguintes
foram definidos como os principais relacionados ao planejamento do tratamento
tridimensional: Volume tumoral bruto (GTV – Gross Tumor Volume), volume alvo
clínico (CTV – Clinical Target Volume), volume alvo interno (ITV – Internal Target
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Volume) e volume alvo de planejamento (PTV-Planning Target Volume). A Figura 2.1
mostra como os diferentes volumes estão relacionados entre si.

Figura 2.1: Representação gráfica dos volumes de interesse para a radioterapia segundo os relatórios 50 e
62 da ICRU (ICRU 1993, ICRU 1999).

O GTV é a região visível de extensão tumoral macroscópica. CTV é o volume
de tecido que contém o GTV e a presença da doença maligna microscópica subclínica,
que tem de ser eliminada. Este volume deve, assim, de ser tratado adequadamente, a fim
de atingir o objetivo da terapia, ou seja, a cura ou a paliação. O ITV consiste no CTV
mais uma margem de segurança. Esta é projetada para levar em conta as variações no
tamanho e posição do CTV em consequências de possíveis variações na localização das
regiões de interesse terapêutico do paciente como consequência, por exemplo, de
movimentos de órgãos devido à respiração e conteúdos volumétricos variáveis na
bexiga ou retal entre o planejamento do tratamento e sua realização. Finamente, o PTV
é um conceito geométrico e é definido para selecionar os arranjos de feixes adequados,
levando em consideração o efeito líquido de todas as possíveis variações geométricas, a
fim de assegurar que a dose prescrita seja realmente entregue ao CTV. Como ilustração,
a figura 2.2 mostra uma fatia de uma imagem tomográfica de um paciente onde estão
marcados o GTV, o CTV, o PTV e os órgãos de risco, bexiga e reto (PODGORSAK,
2005 (d)).
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Figura 2.2: Fatia de uma imagem tomográfica de um paciente onde estão marcados o GTV, o CTV, o
PTV e os órgãos de risco, bexiga e reto.

2.2 Garantia e controle da qualidade em Radioterapia

O objetivo da garantia da qualidade em radioterapia é amplo, englobando todas
as atividades necessárias para garantir a implementação segura, precisa e consistente da
prescrição médica. Como tal, a garantia de qualidade em radioterapia deve envolver
todos os membros da equipe clínica, com um foco coletivo sobre a interdependência das
muitas etapas do processo.
Uma parte muito importante da garantia de qualidade global é o controle da
qualidade. O controle de qualidade é o processo regulatório utilizado para medir o
desempenho real da qualidade, com base nas normas nacionais existentes
(CNEN 2014 (a) e CNEN 2014 (b)), nas recomendações internacionais (IAEA, 2000
(a), IAEA, 2000 (b)) e nas ações necessárias para manter ou recuperar a conformidade
com essas normas e recomendações.
O processo de controle da qualidade deve ser realizado não só pelo pessoal da
instalação de radioterapia, numa fase fundamental muito importante, mas também pela
autoridade reguladora (PAIVA et al., 2010). A autoridade reguladora executa essa tarefa
através de auditorias da qualidade. Uma auditoria da qualidade é um exame sistemático
e independente para determinar se as atividades e resultados da qualidade estão de
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acordo com os arranjos planejados e se os arranjos são efetivamente implementados e
adequados para alcançar os objetivos declarados. As auditorias de qualidade devem ser
efetuadas por pessoal não diretamente responsável pelas áreas objeto de auditoria, de
preferência em cooperação com os mesmos.
Na prática, as auditorias de qualidade podem ser realizadas de duas formas:
Enviando dosímetros pelo correio para a clínica de radioterapia (a chamada auditoria
postal) ou através de visitas de auditoria de qualidade. As auditorias postais utilizam,
geralmente, dosímetros termoluminescentes (TLD) e podem incluir auditorias de
procedimentos utilizando um questionário. (IZEWSKA e ANDREO, 2000, IZEWSKA
et al., 2003). As visitas de auditoria de qualidade podem avaliar aspectos práticos em
pormenor, e são limitadas apenas pelo tempo. Podem auditar aspectos processuais,
questionando o pessoal e inspecionando procedimentos e registros. Ademais, medidas
podem ser realizadas e comparadas com os registros apresentados pelo pessoal da
unidade de radioterapia (DA ROSA et al., 2008, HOURDAKIS, BOZIARI, 2008,
PAIVA et al., 2011).
Quanto ao controle da qualidade realizado pelo pessoal da instalação de
radioterapia, ele envolve várias etapas. Algumas etapas desse controle, aquelas
relacionadas à dosimetria básica do feixe terapêutico e às condições mecânicas do
irradiador, são menos complicadas, por estarem bem documentadas em protocolos
modernos de dosimetria e guias de garantia da qualidade em radioterapia (IAEA, 2015).
Contudo, para outras etapas da radioterapia, a situação não é tão simples. Por exemplo,
existe uma falta de controle da qualidade sistemático naquilo que se relaciona aos
sistemas de planejamento do tratamento, ao posicionamento do paciente e à entrega do
número correto de unidades monitoras. Além disso, a sistematização do controle da
qualidade para estas áreas, e para outras de igual importância na cadeia de tratamento,
requer, em muitas partes do mundo, radioterapeutas, físicos médicos e técnicos
adicionais.
Outra abordagem está em julgar se o produto final, que é o tratamento entregue
ao paciente está correto em relação ao seu planejamento e, se este não for o caso, tentar
identificar e corrigir os desvios existentes (VAN ESCH et al., 2002, DEMPSEY et al.,
2000).
Filmes portais são geralmente utilizados no controle da qualidade dos
tratamentos radioterapêuticos no que diz respeito aos parâmetros geométricos
envolvidos. A sua avaliação permite verificar se o volume de tratamento é coberto como
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desejado pelo radioterapeuta e se os tecidos sadios são poupados de forma adequada.
Novos avanços nesse campo incluem, principalmente, o aumento da disponibilidade de
técnicas digitais, o que é atualmente uma questão de extensa pesquisa.
Embora os filmes portais sejam rotineiramente utilizados para identificar os
volumes tratados nos pacientes, eles não são, de modo geral, empregados na
quantificação das doses entregues a esses pacientes. Esta quantificação de dose
absorvida durante a terapia é, também, muito importante, visto que é mandatório
irradiar o volume alvo com a dose prescrita pelo médico e poupar, ao máximo, os
órgãos sadios adjacentes ao tumor. Isto pode ser feito colocando os dosímetros na pele
do paciente ou em cavidades naturais do mesmo. Este método é chamado de "dosimetria
in vivo" e a sua metodologia será parte do objetivo do presente trabalho. Ela é,
geralmente, realizada para detectar erros de entrega de dose a pacientes individuais
(OLIVEIRA et al., 2009, Alves et al., 2013, HIGGINS et al., 2003), para avaliar a
qualidade de tratamentos e técnicas específicos (MARINELLO, 1980, BATISTA, 2010)
ou para avaliar a dose em situações em que o seu cálculo é impreciso ou impossível
(RUDÉN, 1976), ROSENBLOOM, 1982, ROSENBLOOM et al., 1982, BURLESON et
al., 1991, BUTSON et al., 1998). A ICRU - International Comission Radiation Units
and Measurements – recomenda que, em um tratamento de radioterapia, a incerteza total
não deve ultrapassar ± 5%, portanto em cada fase do tratamento, faz-se necessário
buscar níveis de incerteza bem inferiores ao limite recomendado para a totalidade do
mesmo (ICRU, 1976).

2.3 Medidas In Vivo

A dosimetria in vivo é o meio pelo qual se verifica se as distribuições de dose
planejadas para o tratamento do paciente, determinada com o auxílio do sistema de
planejamento de tratamento de radioterapia, lhe foram, realmente, entregues. Ela é
realizada, quando possível, durante o tratamento do paciente, enquanto a dose lhe está
sendo entregue. Permite verificar na primeira sessão de tratamento se os procedimentos
efetuados estão corretos e, se assim for, eles poderão ser repetidos nas demais sessões.
Em caso negativo, a dosimetria in vivo fornece subsídios aos profissionais para a
tomada de ações corretivas, que evitam danos maiores ao paciente durante a sua terapia.
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Torna-se, pois, uma ferramenta de importância ímpar no sistema de controle de
qualidade em Radioterapia.
É efetuada utilizando-se sistemas de medida com sensores aplicados na região a
ser irradiada. Esses sistemas podem ser do tipo de leitura imediata (em tempo real) ou
de avaliação posterior (detectores passivos).
Entre os tipos de sistema de leitura em tempo real destacam-se os seguintes
sensores: diodos, MOSFET (metal-oxid semiconductors field effect transistor), PSD’s
(plastic scintillation detectors) e EPID’s (eletronic portal imaging devices). Eles são
capazes de medir a dose total durante a sessão e também em algumas situações, a taxa
de dose, que pode ser uma informação adicional importante. Entre os tipos de detectores
de avaliação posterior, destacam-se os detectores termoluminescentes (TLD), os
dosímetros

cuja

resposta

é

estimulada

opticamente

(OSL),

os

dosímetros

radiofotoluminescentes (RPL), filmes radiográficos e filmes radiocrômicos. Estes
detectores não informam imediatamente a dose medida, requerem um tempo para que as
suas respostas sejam conhecidas. Os dosímetros do tipo termoluminescente (TL), OSL e
RPL fornecem medidas de dose pontual enquanto que os filmes fornecem informações
de dose em duas dimensões (MIJNHEER et al, 2013).

2.4 Dose Absorvida

É uma grandeza de fundamental importância nos processos que envolvem as
radiações ionizantes na medicina, principalmente em radioterapia. Quantifica a
quantidade de energia depositada pela radiação considerada no volume de tecido de
interesse.
A dose absorvida (D) é uma grandeza definida em um ponto pela relação (1):
D = dE / dm

(1)

onde dE é a quantidade de energia média depositada em um elemento de massa
dm do meio irradiado.

Na maioria dos casos a dose absorvida é definida na água. A água é empregada
devido à facilidade de obtenção desse material como meio de referência e por possuir
capacidade de espalhamento e absorção de fótons semelhante as do tecido mole.
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A unidade de dose absorvida no sistema internacional de unidades (SI) é o J/Kg,
unidade esta que recebeu o nome especial de Gray. Como para demais grandezas
dosimétricas, deve-se informar em que meio está sendo avaliada (ICRU – 2011).
Existe uma antiga unidade para dose absorvida, o “rad” (radiation absorbed
dose), ainda hoje presente nas escalas dos dosímetros mais antigos ainda em uso
(TAUHATA et al., 2013).

A relação entre estas duas grandezas é:

1 Gray = 1J/Kg = 102 rad

(2)

2.5 Espessura de Equilíbrio Eletrônico

A espessura de equilíbrio eletrônico é a distância entre o ponto de entrada de um
feixe de radiação em um dado material e o ponto na profundidade desse material onde o
valor da dose absorvida devida ao feixe de radiação considerado é máxima.

2.6 Acelerador Linear Clínico (CLINAC)

Em Teleterapia, o acelerador linear clínico (também conhecido por CLINAC) é
o equipamento mais moderno utilizado para a geração do feixe de tratamento com
fótons e elétrons (Figura 2.3). Elétrons são utilizados em tratamentos de doenças
superficiais e fótons para tratamentos de órgãos mais internos ao corpo humano (mais
profundos).
É composto basicamente de um gerador de elétrons, um cátodo aquecido, um
gerador de micro-ondas, magnetron ou klystron, dependendo da energia máxima de
aceleração dos elétrons, um tubo acelerador, o alvo e o colimador (WEBB, 2002).
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Figura 2.3: Acelerador Linear Varian, modelo Truebeam e mesa para tratamento.

Associado ao CLINAC existe uma mesa para o posicionamento do paciente, um
sistema de alinhamento por laser, um sistema de dimensionamento do campo de
irradiação, um sistema de verificação do campo irradiado, um circuito fechado de
televisão para monitoração do paciente e um sistema computadorizado para produzir,
administrar e controlar a irradiação e todo o equipamento. Adicionalmente, o
equipamento é dotado de sistemas de pressurização e refrigeração necessários ao seu
funcionamento.
Quanto aos colimadores existem dois tipos: os tradicionais de blocos metálicos e
o de múltiplas lâminas (Figura 2.4).
Os colimadores tradicionais são formados por pares de blocos colocados
perpendiculares entre si de forma a adequar o tamanho de campo a cada tipo de
tratamento. Como os tumores não se apresentam com formas regulares e os blocos só
permitem gerar campos com formatos quadrado ou retangular, torna-se imperativo a
confecção de blocos específicos para que o campo irradiado tome o formato do tumor.
Os aceleradores atuais utilizam o sistema de colimador de multilâminas
motorizadas que, comandadas individualmente, permitem gerar campos de irradiação
conformados ao tumor.
Estes colimadores multilâminas são formados por 80 a 160 lâminas com
tamanho de alguns milímetros a um centímetro (no isocentro). Assim podem ser

24

controladas e monitoradas por computador em tempo real, permitindo a formação de
campos irregulares (diversos formatos) e com grande precisão.

a)

b)

Figura 2.4: Tipos de colimadores: em a) colimador de blocos e em b) colimador multilâminas.

O princípio de funcionamento de um CLINAC é descrito a seguir:
Utiliza-se de uma fonte de radiofrequência que pode ser um magnetron ou um
klystron, dependendo da energia máxima de aceleração dos elétrons. O magnetron,
empregado em aceleradores lineares clínicos de até 10 MV, gera radiofrequência de alta
potência necessária para a aceleração dos elétrons, enquanto que o klystron, utilizado
em aceleradores lineares clínicos de mais de 10 MV, é um amplificador de
radiofrequência gerada por um oscilador de baixa potência.
Em ambos os casos, elétrons gerados por emissão termiônica de um cátodo
aquecido são acelerados na direção a um ânodo através de uma guia de onda (ambiente
com um campo eletrostático pulsado que acelera os elétrons).
Estes elétrons acelerados, conforme o tratamento, podem incidir diretamente no
paciente para tratamentos de lesões superficiais ou direcionados a um alvo pesado onde
vão gerar feixes de fótons de bremstralung de alta energia. Esse feixe de fótons é
conformado pelo colimador e usado para tratamentos em órgãos mais profundos. A
figura 2.5 esquematiza diferentes modelos de aceleradores lineares clínicos
(PODGORSAK, 2005 (c)).
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a)

Cátodo

Gerador de
Radiofrequência

Guia de Onda
aceleradora
Alvo (RX)

Isocentro
Eixo axial

Armário

Gantry
Mesa de
tratamento

Eixo
Longitudinal

b)
Guia de Onda
aceleradora

Cátodo

Feixe de elétrons
acelerados

Alvo (RX)
Armário

Isocentro
Eixo axial

Gantry
Gerador
de RF

Eixo
Longitudinal

Mesa de
tratamento

Figura 2.5: Esquemas de aceleradores lineares. (a) Acelerador linear de até 6 MV; (b) Acelerador linear
de mais de 6 MV.
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2.7 Dosimetria Termoluminescente (TLD)

Materiais termoluminescentes (TL) são aqueles que quando aquecidos, após
serem expostos à radiação ionizante, são capazes de emitir luz. Se for possível
estabelecer uma relação, de preferência linear, entre a intensidade de luz emitida pelo
material e o valor da dose a qual o mesmo foi exposto, este poderá ser utilizado como
dosímetros.
Os dosímetros termoluminescentes (TLD) mais utilizados nas aplicações
médicas são o fluoreto de lítio ativado com magnésio e titânio (LiF:Mg, Ti) e o fluoreto
de lítio ativado com magnésio, cobre e fósforo (LiF:Mg, Cu, P). A razão dessa
preferência reside na equivalência ao tecido mole desses materiais.
Os dosímetros TL são produzidos e estão disponíveis em diferentes formas, por
exemplo, em forma de pó, discos, cilindros, pastilhas e barras (Figura 2.6). Essa
característica os torna úteis para diferentes aplicações dosimétricas em medicina.

Figura 2.6: Diferentes geometrias de dosímetros termoluminescentes.

Antes da sua utilização, os dosímetros TL devem ser submetidos a um
tratamento térmico com o objetivo de eliminar o sinal TL residual, por ventura ainda
existente no material devido a uma irradiação anterior. Tratamentos térmicos bem
estabelecidos para esses materiais são descritos na literatura (DA ROSA, 1989, KITIS
et al., 1996, MOHAMADAIN et al., 2001).
Um sistema leitor básico para TLD consiste de uma prancheta, onde o dosímetro
é colocado para ser aquecido, um tubo fotomultiplicador, para a detecção da
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termoluminescência e a conversão desta em um sinal elétrico linearmente proporcional
à fluência de fótons detectada e um eletrômetro para a conversão do sinal, oriundo da
fotomultiplicadora em carga ou corrente. A figura 2.7 apresenta o esquema simples de
um leitor TL.

Figura 2.7: Esquema simples de um leitor TL (IZEWSKA, RAJAN, 2005).

A intensidade da emissão TL é uma função da temperatura T de aquecimento do
TLD. Aquecendo o TLD a uma taxa constante, o que significa que a temperatura e o
tempo de aquecimento são proporcionais, a intensidade termoluminescente pode ser
registrada como função do tempo de aquecimento. A curva obtida é denominada curva
de emissão termoluminescente (Figura 2.8).

Figura 2.8: Curva de emissão TL do LiF:Mg,Ti obtidas para diferentes tempos após a irradiação do
material (IZEWSKA, RAJAN, 2005).

As temperaturas dos picos de emissão TL podem ser correlacionadas à
profundidade das armadilhas a eles relacionadas. Quanto mais profunda a armadilha,
maior a temperatura do máximo do pico de emissão TL.
O pico principal da curva de emissão TL do LiF:Mg,Ti, entre 180 e 260°C, é
utilizado em dosimetria sendo, daí, denominado pico dosimétrico. A temperatura
relacionada ao máximo desse pico é suficientemente elevada, de modo que a
temperatura ambiente influencia muito pouco na sua estabilidade sendo, ainda,
suficientemente baixa de modo que a emissão de corpo negro proveniente da prancheta
aquecida não se confunda com o seu sinal TL.
28

A resposta de um dosímetro TL é fornecida pela área sob a porção adequada da
sua curva de emissão, ou seja, a área sob o pico TL dosimétrico no caso do LiF:Mg, Ti.
Esta área pode ser relacionada à grandeza dosimétrica, dose absorvida, por exemplo, por
meio de uma calibração apropriada.
Para se chegar a uma dosimetria exata utilizando-se a técnica de
termoluminescência, é fundamental uma boa reprodutibilidade dos ciclos térmicos
(leitura e tratamentos térmicos) aos quais o material TL é submetido.
O sinal TL decresce com o tempo após a irradiação do material devido à emissão
espontânea de luz à temperatura ambiente. Este processo é chamado desvanecimento
(DA ROSA, 1989). Tipicamente, no caso do LiF:Mg,Ti, à temperatura de 20°C, o
desvanecimento do seu pico dosimétrico não excede uns poucos por cento em alguns
meses após a irradiação do material.
A relação dose versus resposta TL é linear para um amplo intervalo de doses,
embora, para doses superiores a 1 Gy, ela se torne supralinear. Para valores de dose
ainda maiores, próximos a 103 Gy, a relação dose resposta TL atinge a saturação (DE
WERD et al., 2009).
Os dosímetros TL são dosímetros relativos. Eles necessitam ser calibrados
contra outro tipo de dosímetro. Para se chegar ao valor da grandeza de interesse a partir
do sinal TL, a aplicação de alguns fatores de correção pode se fazer necessária. Por
exemplo, a aplicação de fatores que deem conta da dependência energética da resposta
TL, do seu desvanecimento ou da sua não linearidade (IZEWSKA, RAJAN, 2005, DE
WERD et al., 2009).
Aplicações típicas de dosímetros TL em radioterapia incluem a dosimetria in
vivo de pacientes, tanto em procedimentos rotineiros de garantia da qualidade de entrega
de dose (VIEGAS et al., 2003) como também na avaliação das doses de entrada e em
cavidades em situações especiais envolvendo, por exemplo, geometrias complexas,
limitação da dose em órgãos críticos, tratamento de TBI (Total body irradiation) e
braquiterapia (OLIVEIRA et al., 2009, IZEWSKA, RAJAN, 2005, DE WERD et al.,
2009).
Outras aplicações são a verificação de técnicas de tratamento em diferentes
simuladores, antropomórficos ou não (BARBOSA et al., 2013), auditorias postais de
serviços de radioterapia (VIEGAS et al. 2004) e intercomparações de dose de
tratamento entre clínicas e hospitais (IZEWSKA, RAJAN, 2005).
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2.8 Diodo
Diodos são componentes eletrônicos compostos por uma junção p-n, junção esta
formada por dois cristais de silício (ou germânio), sendo um dopado com um elemento
doador de elétrons (geralmente o fósforo) e outro dopado com um elemento que recebe
elétrons (geralmente o boro).
O cristal dopado com fósforo é dito cristal tipo n e o cristal dopado com boro,
cristal tipo p (Figura 2.9)

a)

b)

Figura 2.9: Rede cristalina do silício.
a) Cristal tipo P, dopado com boro; b) Cristal tipo N, dopado com fósforo.

Estes dois cristais juntos formam o que se denomina junção p-n. Quando uma
tensão elétrica é aplicada, sendo o polo positivo no cristal p e o negativo no cristal n, os
elétrons do cristal n serão repelidos pelos elétrons da fonte e se dirigirão ao cristal p
ocupando as lacunas existentes neste cristal. Os elétrons da fonte irão ocupar os locais
vagos dos elétrons migrantes e estes serão atraídos pelo polo positivo da fonte, o ciclo
então se repete, gerando assim uma corrente elétrica no circuito, trabalhando assim
como um material condutor elétrico.
Quando a tensão elétrica é aplicada de forma reversa, ou seja, o polo positivo no
cristal n e o negativo no cristal p, ocorrerá a atração dos elétrons para o lado positivo da
fonte e das lacunas para o lado negativo da fonte, criando assim uma área denominada
região de depleção (Figura 2.10), não havendo assim corrente elétrica circulante. O
diodo então tem características de um material isolante.
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Figura 2.10: Comportamento do diodo conforme a polarização da fonte. Em a) diodo polarizado
diretamente e em b) diodo com polarização inversa.

A região de depleção ao ser irradiada gera pares de elétrons-lacunas em
quantidade proporcional à dose de radiação aplicada àquela região. Esses pares se
combinam com os elétrons e lacunas anteriormente existentes gerando assim uma
corrente elétrica. A medida da intensidade da corrente gerada indica a dose de radiação
a qual o diodo foi exposto, podendo este ser utilizado como dosímetro.

2.9 MOSFET
O transistor MOSFET é um componente amplamente utilizado nos dispositivos
eletrônicos modernos.
Apresenta três terminais: comporta (gate), fonte (source) e dreno (drain) (Figura
2.11).
Funciona como se fosse uma chave a qual, ao ser aplicada uma tensão elétrica no
seu terminal de comporta, entre o terminal fonte e o terminal dreno é formado um canal
de condução por efeito do campo elétrico aplicado. A tensão mínima que faz a formação
do canal de condução é denominada de tensão de limiar (tensão treshold). A partir da
tensão de limiar, quanto maior for a tensão no terminal de comporta, maior será o canal
de condução e, por consequência, maior será a corrente que poderá circular entre os
terminais de dreno e fonte.
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Figura 2.11: Transistor MOSFET.

O MOSFET do tipo P é um “sanduíche” feito com um substrato semicondutor de
silício dopado positivamente (tipo-P), além de uma camada de óxido isolante que a
separa de duas regiões com silício dopado negativamente (tipo N).
Antes de ser irradiado, uma tensão negativa suficientemente grande, é aplicada
ao terminal porta do MOSFET, gerando um campo elétrico que resulta em um número
significativo de portadores minoritários (lacunas) atraídos para a superfície do oxido de
silício. Uma vez acumulado suficiente quantidade de portadores minoritários (lacunas) é
formado um canal de condução permitindo que a corrente flua entre o terminal fonte e
dreno.
Quando um MOSFET é irradiado, ocorre dentro da camada de dióxido de silício
a geração de pares elétrons-lacunas, o aumento do número de armadilhas na interface e
o aumento do número de armadilhas no óxido. Os elétrons se movimentam em direção
ao eletrodo de porta (gate) enquanto as lacunas se movem em direção a interface
Si/SiO2 onde ficam armadilhadas por longo prazo, causando uma nova tensão de limiar,
que pode persistir por anos. A diferença na mudança de tensão de limiar antes e após a
exposição (Figura 2.12) pode ser medida, e é proporcional à dose da radiação incidente.

Figura 2.12 - Tensão de limiar de um MOSFET antes e após a irradiação (SOUBRA et al, 1994).
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Características do MOSFET como dosímetro:
O MOSFET possui excelente resolução espacial e atenua muito pouco o feixe
devido ao seu pequeno tamanho, o que é particularmente interessante para dosimetria in
vivo.
Um único dosímetro MOSFET pode cobrir toda a gama de energia dos fótons e
de elétrons empregados em radioterapia, embora a resposta energética deva ser
examinada, uma vez que varia com a qualidade da radiação. Para energia de
megavoltagem, no entanto, os MOSFET não requerem correção de energia, e uma única
calibração pode ser usada. Apresentam pequena anisotropia axial (± 2% para 360º) e
não requerem correções de taxa de dose. Similarmente aos diodos, os MOSFETs
exibem uma dependência da sua resposta com a temperatura. Contudo, este efeito foi
superado com o desenvolvimento de um sistema detector duplo (SOUBRA et.al, 1994).
Durante a sua vida útil especificada, os MOSFETs apresentam uma linearidade
adequada. Os MOSFETs também são sensíveis às mudanças na tensão de polarização
durante a irradiação devendo ela ser o mais estável possível, e após a irradiação, a
leitura deve ser feita em um tempo especificado.
Os MOSFETs têm sido utilizados nos últimos anos em uma variedade de
aplicações em radioterapia para medições de dose in vivo e em simuladores, incluindo a
verificação de dose de rotina em paciente em braquiterapia, irradiação de corpo inteiro
(TBI), radioterapia por intensidade modulada (IMRT), radioterapia intraoperatória e
radiocirurgia. Dependendo da aplicação podem ser usados com ou sem a camada de
build-up (PODGORSAK , et al, 2005(b)).

2.10 Câmara de Ionização

Os detectores a gás foram um dos primeiros sensores utilizados na detecção de
radiações ionizantes.
A incidência da radiação ionizante no volume de gás provoca a excitação e a
ionização dos seus átomos. Na ionização, pares elétron-íon são gerados que, submetidos
a um campo elétrico, são coletados em eletrodos, gerando correntes elétricas da ordem
de 10-12 A. A seguir estes sinais são enviados a dispositivos amplificadores
(eletrômetros) para que o sinal seja adequadamente processado. Se convenientemente

33

construídas e utilizando o ar como elemento gasoso, podem medir diretamente a
grandeza exposição (TAUHATA et al, 2013).
Em função de sua grande estabilidade ao longo do tempo, as câmaras de
ionização são muito utilizadas como instrumentos de referência de calibração, pois
eliminam a necessidade de recalibrações frequentes (TAUHATA et al, 2013).
A figura 2.13 apresenta alguns tipos e formatos de câmara de ionização. Elas são
utilizadas em consonância com o tipo de medida que se deseja fazer.

Figura 2.13: Tipos e formatos de câmara de ionização.

De modo geral, as diferentes câmaras de ionização apresentam as seguintes
propriedades:
•

Uma câmara de ionização é basicamente uma cavidade preenchida com

gás envolvida por uma parede externa condutora, apresentando um eletrodo central
coletor (Figura 2.14). A parede externa e o eletrodo coletor são separados por um
material isolante de alta qualidade para reduzir a corrente de fuga quando uma tensão de
polarização é aplicada à câmara.
•

As câmaras de ionização apresentam um eletrodo de guarda que atuam

reduzindo a corrente de fuga dos dosímetros. Este eletrodo também contribui para uma
melhor uniformidade do campo elétrico no volume ativo da câmara, o que resulta numa
melhor coleta de cargas.
•

As medidas com câmaras de ionização, de modo geral, necessitam ser

corrigidas quanto a temperatura e pressão atmosférica, já que a massa de gás no volume
sensível dos dosímetros sofre alterações por influência desses parâmetros.
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Figura 2.14 - Esquema básico de uma câmara de ionização tipo Farmer.

A câmara de ionização cilíndrica mais popular é a câmara com volume de
0,6 cm3. Projetada por Farmer e originalmente fabricada pela Baldwin, mas atualmente
disponível para aquisição de vários fornecedores, é o equipamento indicado para a
dosimetria do feixe terapêutico em radioterapia. O volume sensível do equipamento se
assemelha a um dedal e, portanto, esta câmara Farmer é também conhecida como
câmara dedal. Um diagrama esquemático de uma câmara de ionização tipo Farmer
dedal é mostrado na Figura 2.14. A figura 2.15 apresenta a foto de uma câmara de
ionização tipo Farmer dedal. A capa de acrílico proporciona uma espessura de equilíbrio
eletrônico para a energia dos fótons emitidos pelo 60Co.

Figura 2.15: Câmara de ionização tipo Farmer dedal BMK-06 com volume 0,6 cm3.

As câmaras cilíndricas são produzidas por vários fabricantes, com volumes
sensíveis entre 0,1 e 1 cm3. Elas normalmente têm um comprimento interno não
superior a 25 mm e um diâmetro interno não superior a 7 mm. O material da parede
externa é de baixo número atómico Z (ou seja, tecido ou ar equivalente), com a
espessura inferior a 0,1 g/cm2. As câmaras cilíndricas são equipadas com uma tampa
com espessura de cerca de 0,5 g/cm2 para fornecer equilíbrio eletrônico quando do uso
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do dosímetro livre no ar em feixes de radiação do

60

Co (Figura 2.14) (PODGORSAK

et al, 2005 (a)).
Outro tipo de câmara de ionização utilizada em radioterapia é a de placas
paralelas. Uma câmara de ionização de placas paralelas é constituída por duas paredes
planas, uma servindo como uma janela de entrada e eletrodo de polarização e a outra
como parede posterior e eletrodo coletor, bem como um sistema de anel de guarda. A
parede posterior é geralmente um bloco de plástico condutor ou um material não
condutor (geralmente perspex ou poliestireno) com uma fina camada condutora de
grafite na superfície que atua como eletrodo coletor e anel de guarda. Um diagrama
esquemático de uma câmara de ionização de placas paralelas é mostrado na Figura 2.16.
A câmara de placas paralelas é recomendada para dosimetria de elétrons com
energias abaixo de 10 MeV. Também é usada para a medida de dose superficial e em
profundidade na região de build-up de feixes de fótons de megavoltagem.

Figura 2.16: Figura esquemática de uma câmara de ionização de placas paralelas. 1: eletrodo de
polarização. 2: eletrodo de medida. 3: anel de guarda. a) espessura (separação dos eletrodos) da cavidade
de ar. d) diâmetro do eletrodo polarizador; m) diâmetro do eletrodo coletor; g) largura do anel de guarda.

Ainda há outro tipo de câmara de ionização utilizada em radioterapia, mais
precisamente em braquiterapia, que é a câmara tipo poço. Esta é adequada à dosimetria
de fontes de intensidade menor, como as de braquiterapia. A figura 2.17 apresenta um
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esquema desse tipo de dosímetro. Câmaras poço não serão utilizadas no presente
estudo. Maiores detalhes sobre esse dosímetro podem ser obtidos em Izewska e Rajan,
2005.

Figura 2.17 - Diagrama esquemático de uma câmara de ionização tipo poço.

2.11 Sistema de Planejamento

Sistemas de planejamento são softwares utilizados para delineamento de órgãos
e cálculo de tratamentos em radioterapia. Para realização de um tratamento de
radioterapia de qualidade, eles são tão importantes quanto os aceleradores que
produzem a radiação.
A utilização de sistemas de planejamento torna possível definir mais
precisamente as estruturas de interesse (alvo e áreas sadias), encontrar a melhor
distribuição geométrica dos campos de tratamento, alcançar maior precisão do cálculo
da dose distribuída, avaliar a dose nas estruturas (alvo e áreas sadias) envolvidas
naquele planejamento, conseguir uma melhor distribuição da dose prescrita no tumor
alvo e a redução de dose em estruturas sadias. O uso de sistemas de planejamento mais
sofisticados proporciona, portanto, alcançar mais facilmente os objetivos anteriormente
mencionados. Os sistemas de planejamento são alimentados com as características do
feixe terapêutico do equipamento utilizado no tratamento e com as imagens
tomográficas (normalmente na radioterapia mais moderna) do paciente.
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2.12

A técnica de tratamento 3DCRT (Radioterapia conformacional a três

dimensões)

A radioterapia conformacional tridimensional é uma forma avançada de
radioterapia externa que utiliza imagens adquiridas por tomografia computadorizada,
ressonância magnética ou tomografia por emissão de pósitrons e as transfere ao
computador de planejamento para criar uma imagem tridimensional do tumor,
possibilitando que múltiplos feixes de radiação de intensidade uniforme possam ser
conformados exatamente para o contorno determinado da área alvo de tratamento, com
as margens de segurança determinadas.
Essa técnica é usada para tratar diferentes tipos de câncer, incluindo câncer de
cabeça e pescoço, próstata, esôfago, alguns tipos de câncer de pulmão, câncer de mama
e tumores cerebrais. Essa tecnologia dá aos médicos maior controle durante o
tratamento de tumores e garante aos pacientes:
•

Doses de radiação mais próximas das prescritas administradas no tumor.

•

Menos exposição à radiação dos tecidos saudáveis, diminuindo os efeitos colaterais.

2.13 A técnica de tratamento IMRT (Radioterapia de intensidade modulada)

A radioterapia de intensidade modulada (IMRT) é uma modalidade de
radioterapia externa conformacional altamente precisa que permite a administração de
altas doses de radiação no volume alvo, minimizando as doses nos tecidos normais
adjacentes de forma muito eficaz.
A IMRT além de permitir a conformação da radiação para o contorno da área
alvo, ainda utiliza múltiplos feixes de radiação angulares e de intensidades não
uniformes. Esta técnica é uma evolução temporal da radioterapia conformacional a três
dimensões, 3DCRT, por ser capaz de modular o feixe de tratamento, oferecendo maior
intensidade de dose na área de interesse e poupando as áreas onde esta intensidade não é
desejada. Essa modulação da intensidade do feixe é conseguida por meio de
colimadores especiais denominados colimadores de múltiplas lâminas (multi-leaf
colimator) (Figura 2.18).
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Figura 2.18: Colimador de múltiplas lâminas utilizado na radioterapia de intensidade modulada.

O objetivo da IMRT é concentrar uma maior dose de radiação no volume alvo e
poupar os tecidos normais. A dose de radiação é projetada para conformar a forma
tridimensional

do

tumor

pela

modulação

ou

controle

da

intensidade

dos

subcomponentes de cada feixe de radiação. Portanto, utiliza-se alta dose de radiação no
tumor alvo, enquanto se espera diminuir a exposição à radiação dos tecidos normais
adjacentes, buscando a redução da toxicidade ao tratamento. Desta forma, os efeitos
colaterais a curto e longo prazo são reduzidos.
Como a IMRT pode reduzir os danos aos tecidos normais, é muitas vezes
utilizada para tratar tumores localizados próximos a órgãos ou estruturas importantes.
Por exemplo, quando IMRT é usada para tratar tumores pélvicos, pode reduzir o risco
de problemas de intestino a longo prazo. Em casos de tumores de cabeça e pescoço,
pode reduzir os danos às glândulas salivares e o risco de secura permanente na boca.
O planejamento da IMRT é mais complexo do que o planejamento da 3DCRT.
Em ambas as técnicas, o radioterapeuta especifica os alvos (tumor alvo, regiões dos
linfonodos regionais) e as estruturas que devem ser evitadas, que são denominadas de
órgãos de risco. Na 3DCRT, os feixes simples são conformados de forma que existam
margens no campo para compensar as variações diárias da configuração e as
características físicas do próprio feixe. Enquanto no planejamento da IMRT é preciso
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definir a dose tanto para o órgão alvo como para as estruturas que se pretende proteger,
determinando os níveis de tolerância de cada órgão. O programa utilizado para o
planejamento do tratamento cria uma série de padrões de modulação onde cada ângulo
do feixe deve alcançar as doses prescritas pelo médico. A IMRT utiliza o denominado
planejamento inverso. Em geral, são utilizados cerca de 5 a 9 campos de radiação, que
são administrados ao paciente a partir de aceleradores lineares com sistemas de
colimação de múltiplas lâminas.
Atualmente, a IMRT é indicada principalmente para o tratamento de tumores de
próstata, cabeça e pescoço, tumores ginecológicos, gastrointestinais e tumores do
sistema nervoso central. Essa modalidade de tratamento também pode ser uma aliada no
tratamento dos tumores pediátricos, devido à sua alta capacidade de redução da dose nos
tecidos sadios.
Entretanto, trata-se de uma técnica bastante complexa, onde um grande número
de profissionais estão envolvidos, como, por exemplo, radioterapeuta, físico,
dosimetristas, técnicos de radioterapia e enfermeiros. A complexidade do processo
implica na verificação precisa da dose que será administrada ao paciente, por meio de
programas de controle da garantia da qualidade executados pelo físico para cada plano
do tratamento.

2.14 A técnica de tratamento VMAT (Radioterapia volumétrica modulada em
arco)

A radioterapia volumétrica modulada em arco, também conhecida como VMAT
ou Rapidarc, melhora a eficácia na conformação da dose em torno do volume alvo,
poupando significativamente os órgãos normais adjacentes em um tratamento
extremamente rápido. Reduzir o tempo de tratamento significa proporcionar mais
conforto aos pacientes e reduzir a possibilidade de quaisquer movimentos durante a
sessão de tratamento.
Essa tecnologia é uma evolução da radioterapia de intensidade modulada, pois
combina toda a conformação da dose proporcionada por essa técnica com a rapidez de
um tratamento em arco para a obtenção de distribuições de dose complexas e com
segurança, no menor tempo possível. Em geral, utilizam-se dois arcos em torno do
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paciente, reduzindo o tempo total de feixe para algo em torno de 2 minutos (Figura
2.19).
Essa técnica consiste em um tratamento em arco volumétrico que proporciona
uma distribuição de dose 3D precisa com uma única rotação de 360 graus do
equipamento em torno do volume alvo. Isso é possível devido a um algoritmo de
planejamento que altera simultaneamente três parâmetros durante o tratamento: a
velocidade de rotação do equipamento, o uso do colimador multilâminas e a taxa de
dose liberada. Assim, todo o volume alvo é atingido de tal forma que a radiação seja
distribuída precisamente em três dimensões.

Figura 2.19: Radioterapia volumétrica modulada em arco, VMAT.

2.15 Simulador Antropomórfico

O simulador antropomórfico é constituído de diferentes materiais tecido
equivalentes, apresentando densidades apropriadas. Está disponível nos dois sexos e
para diferentes faixas etárias. Devido ao formato (Figura 2.20), é bastante utilizado em
trabalhos que simulam tratamentos reais de pacientes com radiação, viabilizando
estudos de distribuições de dose absorvida em diferentes órgãos e regiões do corpo,
incluindo o volume alvo e os órgãos sadios que se deseja preservar. É dividido em fatias
de aproximadamente 3 cm de espessura, possuindo estas orifícios nos quais é possível a
colocação de dosímetros TL, que permitem a avaliação da dose absorvida em diferentes
regiões, tecidos, do simulador (Figura 2.21).
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Figura 2.20: Simuladores antropomórficos, incluindo adulto masculino, adulto feminino, criança de 10
anos, criança de 5 anos, criança de 1 ano e recém-nascido.

Figura 2.21: Fatia do simulador antropomórfico com orifícios para a colocação de dosímetros.

2.16 O câncer de cabeça e pescoço

O câncer de cabeça e pescoço compreende um grupo heterogêneo de tumores
classificados por localização, a saber: cavidade oral; nasofaringe; orofaringe;
hipofaringe; laringe; cavidade nasal e seios paranasais; glândulas salivares. Estes sítios
são áreas diretamente envolvidas com as funções de fala, deglutição, respiração,
paladar, olfato e outros. Por isso, a abordagem passa por uma equipe multidisciplinar
que envolve o oncologista, o cirurgião de cabeça e pescoço, o radioterapeuta, bem como
os profissionais da odontologia, nutrição, psicologia, enfermagem e fonoaudiologia.
Com isso, valoriza-se ao máximo a preservação do órgão e de suas funções.
O câncer de cabeça e pescoço é a quinta neoplasia mais comum no mundo, com
uma incidência global de 780 mil novos casos por ano. No Brasil, a incidência entre
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1995 e 1998 foi de 22 novos casos de tumores de cavidade oral e faringe por ano para
cada 100.000 habitantes e de 8 novos casos/100 mil de tumores de laringe, tendo como
base dados populacionais da cidade de Goiânia. Chama a atenção a alta incidência do
câncer de boca na nossa população, tendo sido estimados 10.380 novos casos para o ano
de 2008. São mais frequentes os casos no sexo masculino, na proporção de 4:1, com
pico de incidência entre 50 e 70 anos de idade (GRUPO COI, 2017).
O tabagismo e o etilismo são de longe os principais fatores envolvidos com o
câncer de cabeça e pescoço. O efeito combinado é multiplicativo, sendo que o risco de
desenvolver este tumor entre tabagistas e etilistas é até 200 vezes maior em relação aos
não-tabagistas e não-etilistas. Outros fatores conhecidos são as infecções virais (em
particular o HPV, papiloma vírus humano, relacionado ao câncer de orofaringe),
exposição ocupacional, exposição à radiação, fatores dietéticos e susceptibilidade
genética. Uma dieta rica em gorduras e o baixo consumo de frutas e vegetais podem
aumentar o risco da doença. Além disso, o hábito do chimarrão (mate quente), comum
no sul do país, pode aumentar em até 2 vezes o risco de câncer de laringe. Também tem
sido sugerido que a má higiene oral possa estar associada ao desenvolvimento do câncer
de cabeça e pescoço (Grupo COI, 2017).
O câncer de nasofaringe é um caso à parte. Este tipo de tumor é mais frequente
em pacientes asiáticos e está associado à infecção pelo vírus Epstein-Barr
(GRUPO COI, 2017).
Os pilares do tratamento do câncer de cabeça e pescoço são a cirurgia, a
radioterapia e a quimioterapia. É fundamental para isso a integração entre o cirurgião de
cabeça e pescoço, o oncologista e o radioterapeuta, a fim de se determinar a melhor
opção terapêutica e evitar procedimentos desnecessários. Importantes avanços
ocorreram na última década, incluindo aperfeiçoamentos nas técnicas operatórias,
avanços nas técnicas de radioterapia e diferentes estratégias de quimioterapia. Sempre
que possível, segue-se o conceito de preservação de órgão, que permite ao paciente não
apenas o controle da doença, mas também a manutenção de uma boa qualidade de vida
e de interação social, familiar e profissional. Além disso, os novos tratamentos
permitem maior conforto e tolerabilidade ao paciente. A radioterapia de intensidade
modulada (IMRT) é um destes marcos, capaz de prevenir a incidência de xerostomia
tardia (boca seca), que sempre foi um dos eventos complicadores da radioterapia
convencional. Também é possível a utilização de técnicas ainda mais modernas e
eficazes como a radioterapia guiada por imagem (IGRT – image guided radiation
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therapy) e a VMAT. O advento da terapia de alvo molecular é outro avanço, uma vez
que a droga passa a agir diretamente nas células tumorais, evitando os efeitos colaterais
da quimioterapia.

2.17 O câncer do canal anal

O carcinoma do canal anal representa uma doença cuja abordagem terapêutica
evoluiu notavelmente nos últimos 30 anos em função dos resultados de preservação da
função esfincteriana (LIMA JÚNIOR, 2001). Os tumores do canal anal são raros,
respondendo por apenas 2% dos tumores que acometem o trato digestivo. É mais
frequente em mulheres e apresenta um pico de incidência acima dos 50 anos de idade.
Geralmente, apresenta um bom prognóstico. O principal tipo histológico é o carcinoma
de células escamosas (85%), podendo surgir outros tipos como: o adenocarcinoma,
doença de Bowen, melanoma, linfomas e carcinomas de pele da margem anal
(ONCOMED, 2017).
Na maioria dos casos, o tratamento é realizado com radioterapia e quimioterapia.
A cirurgia (amputação abdominoperineal) é restrita aos casos em que há falha ao
tratamento inicial.
Até a década de 1970, o carcinoma do canal anal era tradicionalmente tratado
através de procedimentos cirúrgicos que removiam o esfíncter anal. Em 1974,
Nigro e colaboradores (NIGRO et al, 1974) publicaram os resultados preliminares de
três pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia concomitantes pré-operatórios,
sendo evidenciada resposta completa após o procedimento cirúrgico em dois pacientes e
no outro, que recusou cirurgia, não havia recorrência de doença 15 meses após a terapia.
A partir de então, numerosos ensaios clínicos têm sido realizados, nos quais os
pacientes são tratados com radioterapia e quimioterapia em diversos esquemas (LIMA
JÚNIOR, 2001).
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III. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Materiais
À seguir são especificados os materiais utilizados neste trabalho.

3.1.1 Acelerador Linear

Para a realização das irradiações foi utilizado um acelerador linear do fabricante
Varian Medical Systems, modelo Clinac IX (figura 3.1) instalado nas dependências do
setor de Radioterapia do hospital Quinta D’Or, localizado na cidade do Rio de Janeiro.
O equipamento permite a utilização de 4 feixes de elétrons de 6, 9, 12 e 15 MeV,
bem como dois feixes de fótons de 6 e 16 MV. Possui um colimador de múltiplas
lâminas com 120 lâminas.

Figura 3.1: Acelerador linear Varian, modelo Clinac IX, do Hospital Quinta D’Or.
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3.1.2 Sistema de dosimetria Termoluminescente

Foram

utilizados

os

equipamentos

do

Laboratório

de

Dosimetria

Termoluminescente da Divisão de Física Médica (DIFME) do Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD). Tal sistema é composto pelos seguintes
equipamentos:
- Leitora de TLD’s modelo 5500, fabricante Harshaw Chemical Company, com
o respectivo computador e software WinRems para gerenciamento das leituras dos
TLD’s;
- Forno para tratamento térmico dos TLD’s modelo TLDO, fabricante PTW;
Os equipamentos acima citados podem ser vistos na figura 3.2.

a)

b)

Figura 3.2: Sistema de dosimetria termoluminescente:. a) Forno para tratamento térmico de TLD’s e
placas metálicas para suporta-los no interior do forno. b) Leitora de TLD’s modelo 5500 da Harshaw.

- Dosímetros termoluminescentes: Foram utilizados 100 dosímetros
termoluminescentes do tipo TLD-100 (LiF:Mg,Ti), formato de chip de dimensões
3 x 3 x 1 mm3, fabricados pela Harshaw Chemical Company;
- Acessórios para manuseio dos dosímetros: placas metálicas, disco de
leitura, pinça a vácuo e pinças metálicas.
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3.1.3 Sistema dosimétrico por diodos:

Utilizou-se os equipamentos do sistema IVD da “Sun Nuclear Corporation”
composto de eletrômetro, radiotransmissores e diodos conforme mostrado na figura 3.3.
Estes equipamentos são de propriedade da DIFME/IRD.
•

Eletrômetro IVD e transmissores via rádio e com cabo;

•

Diodo QED da Sun Nuclear.

(a)

(b)

Figura 3.3: Sistema IVD2 da Sun Nuclear. (a) transmissores junto ao respectivo eletrômetro e (b) diodos
utilizados (amarelo para medidas em feixes de 6 MV e vermelho para feixes de 16 MV).

3.1.4 Sistema dosimétrico por MOSFET

Equipamentos também de propriedade da DIFME/IRD da marca Best medical
Canada. O sistema consiste em um software (que deve ser instalado em um
microcomputador), um módulo leitor, um módulo transmissor/receptor de rádio
Bluetooth e os detectores MOSFET (Figura3.4).
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a)

b)

Figura 3.4: sistema MOSFET. a) Módulo leitor com os sensores MOSFET; b) Transmissor / receptor
bluetooth.

O módulo leitor é portátil, leve e pode ser operado por bateria. Neste leitor são
conectados os dosímetros MOSFET (até cinco dosímetros). Ele registra os valores
medidos pelos MOSFETs e envia os dados via rádio para o módulo “Bluetooth”. Este
por sua vez é conectado ao computador por cabo via porta de comunicação serial.
O software disponibiliza uma tela de interface para que o operador execute os
comandos necessários para identificar o paciente ou simulador, o tipo de tratamento, a
localização dos detectores no paciente ou no simulador, os valores medidos, a exibição
dos dados e impressão de relatórios.

3.1.5 Simulador antropomórfico:

Utilizou-se o simulador feminino adulto manufaturado pela ATOM Dosimetry
phantoms, que simula o corpo de uma mulher de 1,55m de altura e 50 kg. É seccionado
horizontalmente em fatias de 2,5 cm de espessura. Cada fatia tem orifícios que são
preenchidos com pinos equivalentes a ossos, tecidos moles ou pedaços de tecido
pulmonar que podem ser substituídos por pinos com suporte para TLD, acessórios do
simulador (Figura 3.5).
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Figura 3.5: Simulador antropomórfico feminino com as fatias referentes à cabeça (a) e ao tronco (b).

3.1.6 Placas de Água Sólida

Foram utilizadas placas de água sólida modelo SP34 quadradas de 30 cm de lado
e espessura de 1 e 0,5 cm fabricadas pela IBA Dosimetry. O número de placas variava
segundo o experimento considerado. Com estas placas foram feitas diferentes
composições em função da profundidade de medida necessária a cada experimento. A
Figura 3.6 mostra um conjunto destas placas.

Figura 3.6: Placas de água sólida.
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3.1.7 Câmara de Ionização

Foi utilizada uma câmara de ionização do tipo Farmer, fabricante PTW, modelo
30013 na dosimetria dos feixes terapêuticos de 6 e 16 MV do acelerador linear
Clinac IX do Hospital Quinta D’Or. A câmara estava acoplada a um eletrômetro modelo
UNIDOS E T10010, número de série 642, fabricado pela PTW. O conjunto dosimétrico
foi calibrado pelo Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes do
IRD/CNEN, com certificado de calibração número LNMRI 0373/2015 emitido em
09/09/2015.

3.1.8 Tomógrafo

O tomógrafo utilizado para a obtenção das imagens do simulador
antropomórfico foi um Brillance Big Bore, fabricado pela empresa Phillips, nº série
HOST 3575.

3.1.9 Sistema de Planejamento

O sistema de planejamento utilizado foi o Eclipse versão 13.5, de fabricação
da Varian Medical Systems. O algoritmo empregado nos planejamentos foi o Analytical
Anisotropic Algorithm (AAA) versão 13.535. Os cálculos foram realizados com
correções de heterogeneidades.

3.2 Metodologia utilizada:

Considerando que seriam necessárias repetidas irradiações dos sistemas
dosimétricos para a determinação das suas características para a dosimetria in vivo, não
seria possível realiza-las em pacientes. Sendo assim, optou-se pelo uso de um simulador
feminino antropomórfico ATOM, doravante denominado simulador antropomórfico.
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Definiram-se três técnicas para tratamentos complexos para serem aplicados ao
simulador antropomórfico, sendo elas o IMRT, o VMAT e a técnica 3DCRT. Os
tratamentos estudados foram o de cabeça e pescoço e o do canal anal. Estes tratamentos
foram escolhidos por apresentarem por vezes volumes alvos distintos, ou seja, com
diferentes doses de prescrição e órgãos de risco com limites de dose variados.
Os valores de dose obtidos com os sistemas dosimétricos foram comparados
com aqueles obtidos com o sistema de planejamento Eclipse, algoritmo AAA. O
sistema de planejamento, por sua vez, foi validado comparando seus resultados de
distribuição de dose para um tratamento de canal anal realizado no simulador
antropomórfico com resultados obtidos por dosimetria termoluminescente para as
mesmas condições.

3.2.1 Dosimetria Mensal dos Feixes de Fótons do Acelerador Linear Clinac IX

Foi utilizado o conjunto dosimétrico citado no item 3.1.7. A dosimetria foi feita
utilizando o documento técnico da Agência Internacional de Energia Atômica TRS 398
(TRS 398, 2000). A figura 3.7 mostra o arranjo experimental do procedimento
dosimétrico em questão. A câmara de ionização foi posicionada sob 20 cm de água
sólida, 20 placas do material com 1 cm de espessura, e sobre 5 cm do mesmo material, 5
placas com 1 cm de espessura. Foi utilizada uma placa de água sólida com um orifício
em uma das suas laterais para o posicionamento da câmara de ionização (Figura 3.7).
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Figura 3.7: Dosimetria dos feixes de fótons de 6 e 16 MV do acelerador Linear Varian modelo Clinac IX.

3.2.2 Caracterização e calibração dos dosímetros TL

3.2.2.1 Verificação da sensibilidade e reprodutibilidade dos TLDs:

Antes da exposição à radiação, os TLDs foram tratados termicamente a 400ºC
por uma hora e 100ºC por duas no forno PTW TLDO. Após 24 horas,
aproximadamente, os dosímetros foram irradiados na fonte de teste de

90

Sr/90Y do

Laboratório de dosimetria termoluminescente da DIFME/IRD. Foram utilizadas 160
revoluções. No dia seguinte, os dosímetros irradiados foram tratados a 100ºC por quinze
minutos e, após atingirem a temperatura ambiente, aproximadamente 22 ºC, foram
efetuadas as leituras dos TLDs na leitora Harshaw 5500. Este procedimento foi repetido
por três vezes . Assim cada TLD possuía três leituras, Li, para a mesma dose. Calculouse a média das três leituras, Lmj, o desvio padrão destas três leituras, σj, e a média das
médias das leituras dos TLDs em cada irradiação (média geral), M. Foram utilizados
100 dosímetros TL. A relação entre a média das leituras individuais e a média geral
forneceu o fator de sensibilidade para cada TLD, fj. O coeficiente de variação, ou seja, o
desvio padrão percentual das leituras individuais, σ%j, indica a reprodutibilidade de cada
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dosímetro com um nível de confiança de 68%. A seguir são equacionadas as relações
descritas, equações (3), (4), (5) e (6):
=
=

∑

∑

4

100
5

=

%

3

3

100

=

6

3.2.2.2 Calibração dos TLDs

Foram gerados fatores de calibração individuais, fical, para os TLDs para as
qualidades de feixe de 6 MV e 16 MV (Equação 7). Os dosímetros foram irradiados
posicionados em suportes de acrílico de 1 cm de espessura, sendo posicionados a 0,5 cm
de profundidade do material. O suporte foi colocado a 5 cm de profundidade de água
sólida, sob 5 placas de 30x30 cm2 de 1 cm de espessura do material e sobre 5 placas de
mesmas área e espessura do material, ou seja, a uma profundidade total de 5,5 cm
(Figura 3.8). A distância fonte superfície (SSD – source surfasse distance) utilizada foi
de 100 cm. Foi utilizado um campo de 20x20 cm2, rendimento do feixe de
400 MU/min., doses de calibração, D, de 8,64 cGy, para 6MV, e 9.04 cGy, para 16 MV.
Quando da utilização dos TLDs no simulador, 05 TLDs foram escolhidos
aleatoriamente como dosímetros de controle. Estes eram irradiados sob as mesmas
condições de calibração de maneira que fosse possível verificar possíveis variações no
sistema de avaliação dos dosímetros em relação às condições existentes quando da
calibração dos mesmos, possibilitando a geração de fatores de correção.
=

7 ,

onde TLi é a resposta do i-ésimo dosímetro TL.
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Figura 3.8: Arranjo experimental para a calibração dos dosímetros TL.

3.2.3 Caracterização dos Sensores Semicondutores (Diodos e MOSFETs):

Determinaram-se as características da resposta dos diodos e MOSFETs sob
condições controladas. No caso dos MOSFETs foram determinadas as características da
resposta do dosímetro quanto à reprodutibilidade, linearidade, dependência energética,
dependência angular, variação com a taxa de dose, dependência com a temperatura,
dependência com o tamanho do campo de radiação e estabilidade no tempo. Para os
diodos determinaram-se as características da resposta quanto à reprodutibilidade,
linearidade e dependência angular (longitudinal e transversalmente ao dosímetro).

3.2.3.1 Linearidade e reprodutibilidade

Para o feixe de fótons de 6 MV, os cinco MOSFETs utilizados no estudo foram
irradiados oito vezes com cinco diferentes doses correspondendo a 5, 10, 50, 200, 400 e
800 MU (Monitor Units, 1MU=1cGy). Calculou-se a média e o desvio padrão das oito
leituras de cada dosímetro. O desvio padrão percentual é uma indicação da
reprodutibilidade da resposta do dosímetro. Determinou-se ainda a média das leituras
individuais médias para cada valor de MU e com estes dados foram gerados gráficos
relacionando MU e resposta média dos dosímetros, de modo a se verificar a linearidade
da mesma. As condições de irradiação foram: tamanho de campo de 10 cm x 10 cm,
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distância fonte Superfície de 100 cm, taxa de 400 MU/min e profundidade de
posicionamento do dosímetro 10 cm.
O diodo para o feixe de 06 MV foi irradiado 4 vezes com doses correspondentes
a 05, 10, 50, 100, 200 e 500 MU. Calculou-se a média e o desvio padrão das quatro
leituras gerando um gráfico relacionando resposta do Diodo x MU. Esses dados também
permitiram a determinação da reprodutibilidade da resposta do diodo para diferentes
valores de MU. As condições de irradiação foram: tamanho de campo de 10 cm x 10
cm, distância fonte superfície de 100 cm, taxa de 50 MU/min e profundidade de
posicionamento do dosímetro 10 cm.

3.2.3.2 Dependência energética

Na avaliação da dependência energética dos MOSFETs foram utilizados feixes
de 6 e 16 MV. Foram obtidas 8 leituras com os MOSFETs posicionados a uma
profundidade de 10 cm em água sólida. Os dosímetros foram irradiados com um campo
de 10x10 cm2, distância fonte-superfície de 100 cm, sendo utilizadas 100 Unidades
Monitoras (100 cGy).
Para os diodos não foi preciso avaliar este parâmetro, tendo em vista que os
mesmos são utilizados para as faixas de energias para os quais se destinam, informadas
pelo fabricante. Foram utilizados diodos amarelo modelo 1115000-2, faixa de aplicação
6 a 12 MV, e vermelho modelo 1116000-2, faixa de aplicação 15 a 25 MV.

3.2.3.3 Taxa de Dose:

Os MOSFETs foram irradiados e lidos oito vezes com as taxas de 100, 400, 500
e 600 MU/min nas condições de SSD de 100 cm, profundidade de 10 cm em água sólida
e tamanho de campo 10 cm x 10 cm. Calculou-se a média das oito leituras e o desvio
padrão para cada MOSFET.
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3.2.3.4 Variação da resposta do MOSFET com o tempo decorrido entre ligar o
sistema e a realização da medida.

Após decorrer o tempo de estabilização do sistema dosimétrico recomendado
pelo fabricante, os MOSFETs foram irradiados e lidos cinco vezes após os seguintes
intervalos: 0 minuto, 1 hora e 28 minutos, duas horas e 18 minutos e 3 horas e 18
minutos nas condições de irradiação com 100 MU , taxa de 400MU/min, profundidade
de 10 cm e SSD de 100 cm. Calculou-se a média das cinco leituras e o desvio padrão
para as respostas dos MOSFET.

3.2.3.5 Dependência Angular

Um dosímetro MOSFET com uma capa de build-up própria fornecida pelo
fabricante foi colocado sobre uma placa de isopor e este conjunto sobre a mesa de
tratamento do acelerador linear. Este foi irradiado três vezes nos ângulos de 0º, 15º, 45º,
75º e 315º (Figura 3.9), nas seguintes condições: 50 MU, taxa de 400MU/min, campo
de 10 x 10 cm2, distância entre a fonte e a superfície de 100 cm e feixe de 6 MV.
0º

15
45

315

75º

MOSFET

Figura 3.9: Disposição do MOSFET e ângulos de incidência da irradiação do mesmo.

O diodo para 06 MV foi colocado sobre uma placa de isopor e afastado da mesa
de tratamento para evitar o retroespalhamento conforme a figura 3.10 e foi irradiado
quatro vezes nos ângulos de 0º, 15º, 45º, 75º, 90º 135º, 180º, 225º, 270º, 285º, 315º e
345º, tanto na direção transversal como na direção longitudinal ao diodo.
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Figura 3.10: Arranjo experimental para verificação da dependência angular do diodo.

3.2.3.6 Calibração dos MOSFET e diodo.

Os diodos e MOSFETs foram calibrados sobre 5 cm de água sólida, 5 placas de
1 cm de espessura. No caso dos MOSFETs foi utilizada uma cobertura para equilíbrio
eletrônico de latão, fornecida pelo fabricante, apropriada, segundo este, para qualquer
energia de megavoltagem típica de fótons de feixe terapêuticos. Os diodos já possuem
espessura de build-up inerente. Foi utilizada como profundidade de calibração o valor
de dose a 1,5 cm, de 48,5 cGy, para o feixe de 6 MV. Para o feixe de 16 MV, foi
utilizado o valor da dose a 3 cm de profundidade, 47,13 cGy. É importante dizer que
para cada irradiação do simulador foram gerados fatores de calibração para o MOSFET
e o diodo.
O MOSFET utilizado na medida na cavidade nasofaringe foi calibrado sem a
cobertura de metal a uma profundidade de 1,5 cm de água sólida. A dose de referência
foi aquela a profundidade de 1,5 cm, 48,5 cGy.

3.2.4 Obtenção das imagens tomográficas do simulador antropomórfico

As regiões de cabeça e pescoço, de tórax, de abdômen e da pélvis do simulador
antropomórfico feminino foram tomografadas. A técnica utilizada no processo foi de
corte helicoidal com espaçamento de 3 mm para a região torácica, abdominal e pélvica e
de 2 mm para a cabeça e pescoço. No primeiro caso foram utilizados feixes de 120 kV,
303 mA e 330 mAs. Na região de cabeça e pescoço a técnica empregada foi de 120 kV,
321 mA e 350 mAs. Foram colocadas pequenas esferas radiopacas em pontos de
interesse da superfície do simulador e marcados graficamente a posição dos mesmos de
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modo a permitir o estabelecimento de um sistema de coordenadas para permitir a
localização precisa dos pontos mencionados quando da exposição do simulador à
radiação. A figura 3.11 mostra uma imagem tomográfica da cabeça e pescoço.

Figura 3.11: Imagem tomográfica do simulador para o planejamento do tratamento de cabeça e pescoço
pela técnica de VMAT.

3.2.5 Irradiação do simulador antropomórfico
O simulador foi irradiado no acelerador linear Clinac IX de propriedade do
Hospital Quinta D’or na cidade do Rio de Janeiro, nos feixes de 6 MV para os
tratamentos de cabeça e pescoço e de 16 MV para os tratamentos de canal anal. Em
cada energia citada o simulador antropomórfico foi irradiado para os 3 tipos de
tratamento e em cada tratamento foi irradiado separadamente os três tipos de dosímetros
utilizados neste trabalho.
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3.2.5.1 Alinhamento do simulador

Para a execução dos trabalhos, o simulador foi inicialmente posicionado na mesa
de tratamento devidamente alinhado com auxílio do sistema de lasers do acelerador
linear, (Figura 3.12a e Figura 3.12b).

a)

b)

Figura 3.12: Alinhamento dos simuladores: a) alinhamento da pelve para os tratamentos de canal anal.
b) alinhamento da cabeça para os tratamentos de cabeça e pescoço.

3.2.5.2 Irradiação do simulador para a validação do planejamento.

Para validar o planejamento realizado pelo sistema AAA, após o planejamento
do tratamento do canal anal, o simulador feminino foi exposto a este tratamento,
utilizando as técnicas de 3DCRT, IMRT e VMAT, com a região de interesse preenchida
com TLDs. Os resultados obtidos com estes dosímetros foram comparados com aqueles
gerados pelo sistema de planejamento de tratamento AAA. Os TLDs foram
posicionados no PTV e em alguns órgãos críticos que devem ser preservados durante o
tratamento. Adicionalmente, procurou-se colocar os TLDs em pontos de baixo gradiente
de dose. Foram realizadas duas medidas para cada técnica de tratamento.
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3.2.5.3 Irradiação do simulador em tratamentos de cabeça e pescoço

Conforme o planejamento previamente elaborado, o simulador foi irradiado
efetuando as respectivas medições com diodo e MOSFET, sendo as irradiações
realizadas separadamente, conforme visto nas figuras 3.13a e 3. 13b.

a)

b)

Figura 3.13: Posicionamento dos dosímetros antes de serem irradiados. a) alinhamento do diodo
b) posicionamento do MOSFET.

3.2.5.4 Irradiação do simulador em tratamentos de canal anal

Após o respectivo alinhamento do simulador, os dosímetros foram colocados no
ponto de interesse do tratamento de acordo com a técnica desejada (Figura 3.14). O
simulador foi irradiado conforme o planejamento específico para este tratamento.

MOSFET
Diodo

a)

b)

Figura 3.14: Simulador preparado para ser irradiado. a) MOSFET com build-up posicionado antes de ser
irradiado. b) Diodo para 16 MeV na posição de interesse.
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Sensibilidade e reprodutibilidade dos TLDs

Os fatores de sensibilidade dos dosímetros TL utilizados no presente trabalho
variaram de 0,62 a 1,2, resultado que conduziu à decisão de se adotar fatores de
calibração individuais para os dosímetros. Quanto à reprodutibilidade individual dos
dosímetros, estas variaram entre 0,15 e 4,08 %, sendo que entre os 100 dosímetros
estudados, 94 apresentaram reprodutibilidade melhor ou igual a 3%, indicando um
grupo de dosímetros bem reprodutíveis com reprodutibilidade média igual a
1,61 ± 0,51 %, com um nível de confiança de 68%.

4.2 Calibração dos TLDs

Os fatores de calibração individuais para feixes de fótons de 6 e 16 MV são
apresentados a seguir, nas tabelas 4.1 e 4.2, respectivamente, bem como suas
reprodutibilidades, considerando um desvio padrão.
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Tabela 4.1: Fatores de calibração dos TLDs para feixe de 6 MV.

TLD
o

Fator de calib.

1 σ%

TLD
o

Fator de calib.

1 σ%

N

(Dose/Leitura.)

(%)

N

(Dose/Leitura.)

(%)

1

0,028

1,63

26

0,025

0,88

2

0,025

2,45

27

0,024

0,44

3

0,023

0,55

28

0,021

0,71

4

0,024

1,90

29

0,025

0,66

5

0,025

2,89

30

0,024

0,70

6

0,024

3,51

31

0,021

0,68

7

0,023

1,02

32

0,018

2,65

8

0,021

0,51

33

0,025

3,71

9

0,023

0,67

34

0,023

2,08

10

0,023

1,94

35

0,024

2,79

11

0,021

2,62

36

0,025

0,59

12

0,023

2,08

37

0,025

2,09

13

0,025

1,24

38

0,023

0,66

14

0,022

2,43

39

0,026

0,15

15

0,022

0,59

40

0,023

1,44

16

0,024

0,45

41

0,021

2,85

17

0,021

0,59

42

0,026

2,03

18

0,023

1,62

43

0,025

2,59

19

0,024

0,83

44

0,023

0,33

20

0,024

1,44

45

0,023

1,24

21

0,024

2,00

46

0,018

0,94

22

0,023

2,69

47

0,023

1,77

23

0,021

0,87

48

0,019

1,68

24

0,024

0,34

49

0,024

0,68

25

0,026

3,04

50

0,022

1,27
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Tabela 4.2: Fatores de calibração dos TLDs para feixe de 16 MV.

TLD
No

Fator de calib.
(Dose/Leitura.)

1 σ%
(%)

TLD
No

Fator de calib.
(Dose/Leitura.)

1 σ%
(%)

51

0,023

1,57

76

0,026

1,88

52

0,021

1,18

77

0,020

1,87

53

0,025

3,62

78

0,024

2,49

54

0,023

2,04

79

0,023

1,37

55

0,021

0,40

80

0,023

0,97

56

0,021

1,51

81

0,026

2,10

57

0,023

1,62

82

0,021

1,14

58

0,026

1,23

83

0,023

1,72

59

0,025

0,84

84

0,021

1,07

60

0,026

0,48

85

0,024

2,38

61

0,026

2,49

86

0,027

1,95

62

0,023

1,49

87

0,017

2,12

63

0,025

1,21

88

0,024

1,92

64

0,025

1,54

89

0,022

1,60

65

0,021

0,91

90

0,019

1,20

66

0,023

1,95

91

0,020

1,39

67

0,022

1,80

92

0,021

1,58

68

0,023

0,77

93

0,023

2,64

69

0,026

1,45

94

0,025

1,77

70

0,014

2,39

95

0,024

3,07

71

0,025

0,87

96

0,021

2,17

72

0,024

1,88

97

0,026

1,66

73

0,023

4,08

98

0,026

1,78

74

0,022

1,65

99

0,023

1,67

75

0,027

1,96

100

0,026

1,54
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4.3 Linearidade e reprodutibilidade da resposta dos MOSFET

A figura 4.1 apresenta a curva de reprodutibilidade média da resposta dos
MOSFETs para diferentes doses de irradiação do dosímetro. Observa-se que para doses
inferiores a 50 cGy a reprodutibilidade não é muito adequada, apresentando para 32,3,
6,5 e 3,2 cGy, respectivamente, reprodutibilidades iguais a 3,9, 7,0 e 8,9 %. Para doses
superiores a reprodutibilidade é melhor que 2%.

Figura 4.1: Curva reprodutibilidade versus dose para a resposta do MOSFET.

As figuras 4.2 a 4.6 apresentam o estudo de linearidade da resposta dos
MOSFETs. Observa-se por meio do fator de correlação do ajuste, R2, que a resposta
apresenta um comportamento linear para o intervalo de doses considerado.
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Figura 4.2: Curva de linearidade do MOSFET 1.
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Figura 4.3: Curva de linearidade do MOSFET 2.
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Figura 4.4: Curva de linearidade do MOSFET 3.
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Figura 4.5: Curva de linearidade do MOSFET 4.
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Figura 4.6: Curva de linearidade do MOSFET 5.

4.4 Linearidade e reprodutibilidade da resposta do diodo

A resposta do diodo mostrou-se bastante reprodutível, como mostra a tabela 4.3.
O estudo foi realizado para o feixe de 6 MV. Para a maioria dos valores de unidades
monitoras, as 4 leituras do diodo mantiveram-se constantes.

Tabela 4.3: Estudo de reprodutibilidade da resposta do diodo para o feixe de 6 MV.

Quantidade de Unidades Monitoras
10
50
100
200

Leituras

5

1a

1,6

3,3

16,2

32,4

64,9

162,2

2

a

1,6

3,3

16,2

32,4

64,9

162,1

3

a

1,6

3,3

16,2

32,4

64,9

162,3

a

1,6
1,6
0,0

3,3
3,3
0,0

16,2
16,2
0,0

32,4
32,4
0,0

64,9
64,9
0,0

162,3
162,2
0,1

4
Média
Desv. Pad

500
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A figura 4.7 mostra a curva de resposta do diodo em função do número de MU.
Observa-se a linearidade da resposta do dosímetro, apresentando R2 igual a 1.

180
y = 0,3245x - 0,0043
R² = 1

160

Unidades de Leitura

140
120
100
80

Série1

60

Linear (Série1)

40
20
0
0

100

200

300

400

500

600

Unidades Monitoras - MU

Figura 4.7: Curva de linearidade da resposta do diodo para o feixe de fótons de 6 MV.

4.5 Dependência energética da resposta do MOSFET.

A dependência energética da resposta do MOSFET mostrou-se muito pequena,
igual a 2%. Considerando-se que a incerteza da resposta do dosímetro para a dose
utilizada no estudo é também da ordem de 2%, é possível considerar a dependência
energética não importante frente a outras incertezas quando da irradiação do dosímetro
no simulador.
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4.6 Dependência da resposta do MOSFET com a taxa de dose

A tabela 4.4 mostra a variação da resposta média do MOSFET (8 leituras) em
função da taxa de dose (taxa de MU/min). Não é possível observar a dependência
investigada para os valores de rendimento considerados. A variação da resposta
observada para os diferentes rendimentos é inferior à sua reprodutibilidade, 1σ%.

Tabela 4.4: Dependência da resposta do MOSFET com a taxa de dose.

Taxa de Dose

Média

Desv. Pad

(MU/min)

(mV)

(mV)

100
400
500
600

66,19
67,59
67,18
67,78

1,31
1,06
1,22
1,67

4.7 Estabilidade da resposta do MOSFET

A figura 4.8 mostra o comportamento da resposta do MOSFET em função do
tempo decorrido entre o final do período de estabilização do sistema dosimétrico e a sua
irradiação com a obtenção da leitura. Observa-se que a resposta é estável para um
período de até três horas. As barras de erro correspondem a um desvio padrão para 03
leituras. Este resultado é válido para as condições da rede elétrica existentes no local de
realização do ensaio, podendo apresentar variações para outras situações do sistema
elétrico.
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Leituras (cGy)

80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
0

88

138

198

Tempo decorrido após estabilidade do equipamento

Figura 4.8: Estudo da estabilidade da resposta do MOSFET.

4.8 Dependência angular

A tabela 4.5 apresenta a dependência angular da resposta do MOSFET para
irradiações transversal e longitudinal. A normalização foi realizada para a incidência da
radiação a 0°. Observa-se que na situação de irradiação transversal, a dependência
angular torna-se significativa, superior a 3%, para ângulos próximos ou superiores a
45°. Para situação de irradiação longitudinal, a dependência angular é mais favorável,
sendo no máximo de 3%.

Tabela 4.5: Dependência Angular do MOSFET.
Ângulo

Transversal

Longitudinal

0⁰

1,00

1,00

15⁰

0,98

1,00

45⁰

0,96

0,97

75⁰

0,90

0,97

315⁰

0,94

1,00

A tabela 4.6 apresenta as dependências angulares da resposta do diodo para
irradiações cross plane (transversal ao diodo) e in plane (longitudinal ao diodo). O feixe
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de fótons utilizado foi de 6 MV. Observa-se uma resposta independente da angulação
até 45°, para ambas as situações, transversal e longitudinal ao diodo. Para ângulos
maiores, a dependência da resposta começa a se manifestar. Os presentes resultados são
melhores do que aqueles fornecidos pelo fabricante. Como o fabricante apresenta para
irradiações de 16 MV uma dependência angular mais favorável do que aquela para
6 MV, optou-se por não determinar experimentalmente tal dependência. É preciso
esclarecer, que durante as medidas os diodos serão posicionados, quando possível,
evitando-se grandes angulações em relação ao feixe incidente, mesmo porque, na
prática, é muito difícil a determinação deste ângulo.

Tabela 4.6: Dependência angular da resposta do diodo.

Ângulo
0°
15°
45°
75°
90°
135°
180°
315°
345°

Transversal Longitudinal
1,00
1,00
1,00
1,05
1,06
0,94
0,84
1,00
1,00

1,00
1,00
0,99
1,04
1,06
0,92
0,84
0,99
1,00

4.9 Validação do planejamento

Para avaliar a qualidade dos dados gerados pelo sistema de planejamento AAA,
utilizado no presente trabalho, procedeu-se o tratamento de canal anal no simulador
feminino, com a sua região pélvica preenchida com dosímetros TL, de modo a
possibilitar uma comparação entre as doses medidas e as planejadas.
A tabela 4.7 mostra os resultados obtidos com TLD e os resultados de
planejamento para o mesmo ponto na região pélvica do simulador para o tratamento
3DCRT, que é o menos complexo dos tratamentos contemplados nessa pesquisa. Podese observar uma diferença média entre os valores medidos e planejados de 0,6%,
validando os valores de dose gerados pelo planejamento.
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O mesmo procedimento descrito acima foi utilizado para outras duas técnicas de
tratamento do canal anal, ou seja, a técnica de IMRT e a técnica de VMAT. As tabelas
4.8 e 4.9 mostram respectivamente os resultados obtidos. É possível observar no caso de
IMRT e VMAT as diferenças médias entre as doses planejadas e medidas foram, em
módulo, 2,7% no caso do IMRT e 5,2% no caso do VMAT. Estas diferenças são
aceitáveis para validação do planejamento, principalmente considerando-se que estas
duas últimas técnicas são moduladas, sendo possível que alguns dosímetros
termoluminescentes fiquem posicionados em pontos de elevado gradiente de dose.
Tabela 4.7: Comparação entre valores de dose medidos com TLD (2 medidas) e os valores planejados
para um tratamento de canal anal utilizando a técnica 3DCRT.

(cGy)

Desvio padrão
percentual de 2
medidas
(%)

1

122,0

2

(cGy)

Diferença
percentual
(medida/planejada)
(%)

1,91

118,5

2,90

151,9

1,79

139,6

8,83

3

175,9

6,37

181,1

-2,87

4

186,3

3,80

185,6

0,38

5

186,3

0,75

183,5

1,48

6

190,9

2,87

188,2

1,45

7

182,4

2,96

182,6

-0,11

8

195,4

2,41

189,5

3,12

9

190,6

1,60

189,8

0,44

10

178,1

0,86

164,3

8,45

11

150,5

3,75

160,5

-6,23

12

190,7

2,84

189,4

0,71

13

190,5

2,31

188,5

1,05

14

186,5

2,87

188,9

-1,26

15

172,8

1,57

174,3

-0,84

16

184,9

3,60

181,6

1,82

17

185,7

3,35

187,4

-0,88

18

183,6

1,41

189,6

-3,17

19

181,2

2,63

189,7

-4,50

Posição

Dose medida

Dose Planejada
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Tabela 4.8: Comparação entre valores de dose medidos com TLD (2 medidas) e os valores planejados
para um tratamento de canal anal utilizando a técnica IMRT.

(cGy)

Desvio
padrão
percentual de
2 medidas
(%)

1

97,2

1,52

99,2

-2,06

2

84,6

0,99

89,5

-5,46

3

81,4

2,95

90,6

-10,17

4

71,8

1,46

73,5

-2,37

5

174,0

0,70

171,7

1,37

6

171,7

2,59

170,5

0,72

7

168,2

2,73

167,9

0,13

8

180,6

2,23

186,3

-3,04

9

179,7

1,51

186,7

-3,72

10

132,7

0,64

121,6

9,08

11

104,2

2,60

101,5

2,64

12

156,4

2,33

160,6

-2,58

13

153,2

1,86

167,7

-8,64

14

156,7

2,41

168,7

-7,10

15

84,9

0,77

88,9

-4,49

16

79,3

1,54

87,3

-9,16

17

41,3

0,75

40,8

1,28

18

164,8

1,27

170,6

-3,41

19

162,9

2,36

170,3

-4,33

Posição

Dose medida

Dose
Planejada

Diferença
percentual
(medida/planejada)

(cGy)

(%)
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Tabela 4.9: Comparação entre valores de dose medidos com TLD(2 medidas) e os valores planejados para
um tratamento de canal anal utilizando a técnica VMAT.

(cGy)

Desvio
padrão
percentual
de 2
medidas
(%)

1

88,5

1,39

94,3

-6,12

2

95,2

1,12

101,0

-5,71

3

84,7

3,06

89,0

-4,87

4

76,5

1,56

86,3

-11,34

5

162,3

0,66

171,8

-5,50

6

168,6

2,54

175,2

-3,73

7

169,7

2,75

175,7

-3,40

8

195,0

2,40

193,9

0,59

9

194,9

1,63

190,8

2,13

10

138,6

0,67

135,0

2,71

11

59,8

1,49

64,9

-7,83

12

168,7

2,51

178,3

-5,37

13

159,9

1,94

167,8

-4,74

14

154,6

2,38

168,2

-8,07

15

138,3

1,26

134,6

2,75

16

89,4

1,74

100,0

-10,60

17

38,4

0,69

45,7

-15,85

18

146,3

1,13

159,1

-8,04

19

161,5

2,34

171,0

-5,55

Posição

Dose
medida

Dose
Planejada

Diferença
percentual
(medida/planejada)

(cGy)

(%)
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4.10 Medidas com diodo no tratamento de cabeça e pescoço

A figura 4.9 mostra o posicionamento do diodo para a dosimetria in vivo no
tratamento de cabeça e pescoço. O local de posicionamento foi escolhido por ser uma
região “quente”, ou seja, uma região submetida a doses elevadas, conforme mostrado na
imagem de planejamento da figura 4.10. O dosímetro foi posicionado no eixo central do
feixe de tratamento, podendo estar à direita ou à esquerda do simulador, dependendo do
ângulo de incidência do feixe. No caso do tratamento de VMAT, como gantry gira ao
redor do simulador, o diodo foi posicionado no lado direito do pescoço do simulador,
como mostrado na figura 4.9.

Figura 4.9: Posicionamento do diodo (em amarelo) no pescoço do simulador antropomórfico quando do
tratamento de cabeça e pescoço.
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Figura 4.10: Imagem tomográfica reconstruída da região de cabeça e pescoço do simulador mostrando em
vermelho a região de maior dose.

4.10.1 Resultados para a técnica de tratamento 3DCRT

O tratamento 3DCRT de cabeça e pescoço utilizou três campos de radiação, um
par oposto, incidências de 90º e 270º, e uma incidência a 0º. A tabela 4.10 apresenta os
resultados medidos comparados com os planejados. É possível observar um excelente
desempenho dos diodos para este tipo de dosimetria in vivo, sendo as diferenças
percentuais encontradas menores que 1,25%.

Tabela 4.10: Resultado da dosimetria com diodo para o tratamento 3DCRT de cabeça e pescoço.

Incidência

Dose Medida

do Feixe

(cGy)

Desvio padrão
percentual
(3 medidas)
(%)

(cGy)

Diferença
percentual
(medida/planejada)
(%)

Lado Direito (270º)

119,7

0,39

120,6

-0,73

Lado Esquerdo ( 90º)

119,6

0,25

119,2

0,39

Fossa Supra clavicular (0º)

213,4

0,14

210,7

1,25

Dose
Planejada
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4.10.2 Resultados para a técnica de tratamento de IMRT

O tratamento de IMRT de cabeça e pescoço utilizou sete angulações do gantry
do acelerador linear, ângulos de 0, 50, 100, 150, 210, 260 e 310º. Foram feitas medidas
apenas para os ângulos de 0, 50, 100, 260 e 310º. Optou-se por não se fazer medidas
para os ângulos de 150 e 210º, porque o feixe de radiação para estas angulações do
gantry necessariamente atravessa a mesa de tratamento, o que pode gerar problemas
para a dosimetria.
Excetuando a medida para o ângulo de 0º, as demais indicaram que o diodo tem
um bom desempenho para as medidas in vivo neste tipo de tratamento, diferenças
percentuais entre 3 e 5,4%. Estas diferenças são superiores àquelas obtidas para a
técnica 3DCRT. Contudo, a IMRT é uma técnica mais complexa, que envolve a
modulação do campo de radiação, o que aumenta a dificuldade da dosimetria.
Para o ângulo de 0º, optou-se por não se colocar o diodo no eixo central do feixe,
uma vez que se sabia, via planejamento, que neste ponto o valor da dose seria muito
baixo. Optou-se pelo deslocamento do dosímetro 3 cm para a direção caudal, um ponto
de dose mais elevada. Nessa situação, a diferença percentual encontrada foi de 11,7%,
um valor elevado. Acredita-se que este valor deva estar relacionado a um gradiente de
dose maior, o que deve ter dificultado a dosimetria. É importante mencionar, que esta
irradiação foi realizada duas vezes e a dose medida foi exatamente a mesma. Os
resultados da dosimetria para o tratamento de IMRT é apresentado na tabela 4.11.

Tabela 4.11: Resultado da dosimetria com diodo para o tratamento de IMRT de cabeça e pescoço.
Incidência

Dose Medida

do Feixe

(cGy)

Desvio padrão
percentual
(3 medidas)
(%)

(cGy)

Diferença
percentual
(medida/planejada)
(%)

0º

60,4

0

54,0

11,7

50º

27,3

0

25,9

5,4

100º

35,9

0

34,8

3,0

260º

37,4

0

35,7

4,7

310º

27,4

0,8

28,6

-4,0

Dose Planejada
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4.10.3 Resultados para a técnica de tratamento de VMAT

Para o tratamento de VMAT a dose planejada para o ponto de localização do
diodo foi de 167,2 cGy e a dose medida foi de (130,0±0,06) cGy (1 σ), resultando em
uma diferença percentual entre planejamento e medida de 22,3%. Certamente o diodo
não é o dosímetro mais adequado para este tipo de dosimetria in vivo. O diodo possui
uma camada metálica de equilíbrio eletrônico e foi calibrado com o feixe de radiação
incidindo perpendicularmente ao dosímetro. Na irradiação do VMAT ele foi irradiado
em todas as direções, diferindo da condição de calibração, dificultando a interpretação
do valor medido. Além disso, o diodo é irradiado inclusive pela região posterior onde
não há material de build-up e o feixe de radiação atravessa grandes espessuras do
simulador com diferentes densidades, antes de alcança-lo, situação de maior imprecisão
de cálculo para o sistema de planejamento.

4.11 Medidas com MOSFET no tratamento de cabeça e pescoço

Os MOSFETs foram posicionados no simulador nas mesmas posições e da
mesma forma que o diodo.

4.11.1 Resultados para a técnica de tratamento 3DCRT

Na tabela 4.12 são mostrados os resultados da dosimetria com MOSFET para o
tratamento de cabeça e pescoço 3DCRT. As medidas foram comparadas com os
resultados do planejamento. Observa-se que o MOSFET pode ser utilizado neste tipo de
dosimetria, contudo apresentando um desempenho inferior àquele do diodo.
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Tabela 4.12: Resultado da dosimetria com diodo para o tratamento 3DCRT de cabeça e pescoço.

Incidência

Dose Medida

do Feixe

(cGy)

Desvio
padrão
percentual
(3 medidas)
(%)

Lado Direito (270º)

124,87

Lado Esquerdo (90º)
Fossa Supra clavicular (0º)

Dose
Planejada

Diferença
percentual
(medida/planejada)

(cGy)

(%)

0,77

120,60

3,5

126,64

0,91

119,15

6,3

223,97

0,39

210,72

6,3

4.11.2 Resultados para a técnica de tratamento de IMRT

Na tabela 4.13 são mostrados os resultados da dosimetria com MOSFET para o
tratamento de cabeça e pescoço utilizando a técnica de IMRT. Os resultados obtidos
com MOSFET são similares àqueles obtidos com diodo, inclusive em seu pior resultado
a 0º, quando ambos os detectores apresentaram desvios elevados. Nesta angulação, da
mesma maneira que o diodo, o MOSFET foi deslocado de 3 cm na direção lateral. Um
gradiente elevado de dose pode explicar este resultado. Para o feixe com angulação de
50º, foi obtida uma diferença percentual entre a dose medida e a planejada de 11,4%
contra 5,4% do diodo. Este pior desempenho do MOSFET pode estar relacionado à
reprodutibilidade do dosímetro para a medida em questão.

Tabela 4.13: Resultado da dosimetria com MOSFET para o tratamento de IMRT de cabeça e pescoço.

Incidência

Dose Medida

do Feixe

(cGy)

Desvio
padrão
percentual
(3 medidas)
(%)

0º

63,4

2,1

50º

28,8

100º
260º
310º

Dose Planejada

Diferença
percentual
(medida/planejada)

(cGy)

(%)

54,0

17,3

3,0

25,9

11,4

35,3

1,7

34,8

1,4

37,2

0,4

35,7

4,3

29,6

1,7

28,6

3,5
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4.11.3 Resultados para a técnica de tratamento de VMAT
Para o tratamento de VMAT a diferença percentual entre a dose planejada para o
ponto de localização do MOSFET e a dose medida no mesmo ponto foi de 10,2%. Este
resultado é bem melhor que aquele obtido com o diodo, contudo não o suficiente para
qualificar o dosímetro para medidas in vivo no tratamento considerado. A mesma
discussão apresentada no caso da medida com diodo é válida para o MOSFET.

4.12 Medidas com MOSFET na cavidade Orofaríngea no tratamento de cabeça e
pescoço
Por ser um dosímetro de dimensões diminutas, o MOSFET é aplicável para
medidas in vivo em cavidades do corpo humano. Portanto, estudou-se o seu
desempenho na medida da dose na cavidade orofaríngea, numa posição próxima ao
GTV, no tratamento de cabeça e pescoço (figura 4.11).

Posição do
MOSFET

Figura 4.11: Imagem radiográfica da cabeça do simulador mostrando o MOSFET posicionado na
cavidade orofaríngea.
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A tabela 4.14 apresenta os resultados para o tratamento de 3DCRT. Observa-se
que no caso do par oposto, feixes de tratamento a 90 e 270º, as diferenças percentuais
entre as doses medidas e as planejadas são melhores que 4.5%, indicando assim, que o
MOSFET pode ser utilizado para essa condição de medida in vivo.
Já para o caso do feixe a 0º, incidência normal à fossa intraclavicular, a diferença
percentual entre a dose medida e a planejada foi igual a 54%, naturalmente um valor
muito elevado. Contudo, para essa incidência, o MOSFET se encontra fora do campo de
radiação, já que não havia como submeter o dosímetro aos três campos
simultaneamente. Privilegiou-se, portanto, a dosimetria do par oposto.

Tabela 4.14: Resultado da dosimetria com MOSFET na cavidade Orofaríngea para o tratamento de
3DCRT de cabeça e pescoço.

Incidência

Dose Medida

do Feixe

(cGy)

Desvio
padrão
percentual
(2 medidas)
(%)

Lado Direito (270º)

106,7

Lado Esquerdo ( 90º)
Fossa Supra clavicular (0º)

Dose
Planejada

Diferença
percentual
(medida/planejada)

(cGy)

(%)

0,77

105,8

0,87

107,7

0,40

103,1

4,48

3,1

16,44

2,0

54,03

A tabela 4.15 apresenta os resultados para o tratamento de IMRT. Observa-se
que para esse tratamento, o MOSFET não tem bom desempenho nas medidas de dose na
cavidade orofaríngea. Deve-se considerar que na região de cabeça e pescoço as
espessuras de tecido não são grandes. Ademais, é uma região com cavidades
preenchidas com ar, como a própria região de localização do dosímetro. Dependendo da
angulação do feixe, é possível que este atinja o dosímetro sem atravessar uma espessura
de tecido suficiente para haver equilíbrio eletrônico, o que pode comprometer os
resultados experimentais. Cabe destacar novamente a diferença percentual entre o valor
da dose medida e a planejada na situação de feixe a 0º.

81

Tabela 4.15: Resultado da dosimetria com MOSFET na cavidade Orofaríngea para o tratamento de IMRT
de cabeça e pescoço.
Incidência

Dose Medida

do Feixe

(cGy)

Desvio padrão
percentual
(2 medidas)
(%)

0º

5,7

50º
100º
260º
310º

(cGy)

Diferença
percentual
(medida/planejada)
(%)

17,8

9,1

-37,0

33,7

4,2

31,2

8,0

29,4

2,2

29,2

0,5

29,4

2,0

31,9

-7,7

32,8

1,8

10,7

10,7

Dose
Planejada

No caso do tratamento VMAT com MOSFET posicionado na cavidade
Orofaríngea, o dosímetro não apresentou um bom desempenho. A diferença percentual
entre a dose medida, (173,41±1,58) cGy (1σ), e a dose planejada, 187,6 cGy, no ponto
de posicionamento do dosímetro foi de -7,6%. Este resultado é semelhante àqueles
obtidos anteriormente com o uso do MOSFET em dosimetria in vivo para o tratamento
de VMAT.

4.13 Medidas com diodo no tratamento de canal anal

Foram utilizadas três técnicas de tratamento para o canal anal: 3DCRT, IMRT e
VMAT.

4.13.1 Medidas com diodo para a técnica 3DCRT de tratamento do canal anal

No tratamento 3DCRT do canal anal, utilizaram-se quatro campos de irradiação,
um par oposto, ângulos de 90 e 270º e um feixe com o gantry a 0º e outro a 180º. As
medidas foram realizadas para os feixes a 0, 90 e 270º. Os resultados são apresentados
na tabela 4.16. Observa-se, como no caso do tratamento de cabeça e pescoço com a
técnica de 3DCRT, que o diodo apresenta um bom desempenho dosimétrico, quando
seus resultados são comparados com as doses planejadas.
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Tabela 4.16: Medidas com diodo no tratamento 3DCRT do canal anal.
Incidência

Dose
Medida

Desvio padrão
percentual
(3 medidas)

Dose Planejada

Diferença
percentual
(medida/planejada)

do Feixe

(cGy)

(%)

(cGy)

(%)

0º (Anterior)

57,4

0,05

55,9

2,5

90º (Esquerdo)

80,6

0,02

78,2

3,1

270º (Direito)

84,1

0,08

81,1

3,8

4.13.2 Medidas com diodo para a técnica de IMRT no tratamento do canal anal
No tratamento IMRT do canal anal foram utilizados 7 campos de radiação
conforme mostrado na figura 4.12. Para os campos 1 e 7, campos posteriores, não foram
realizadas medidas, visto que os feixes atravessam a mesa de tratamento, o que poderia
prejudicar a dosimetria. O diodo foi colocado no eixo central do campo de radiação.

4

5

3

2

6

1

7

Figura 4.12: Fatia tomográfica da região pélvica do simulador indicando os campos utilizados no
tratamento de IMRT do canal anal.
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Na tabela 4.17 são comparados os valores de dose medidos com o diodo com os
valores obtidos no sistema de planejamento. Observa-se que o diodo apresenta um bom
desempenho para este tipo de medida. As diferenças percentuais encontradas são todas
melhores que 4%.

Tabela 4.17: Medidas com diodo no tratamento IMRT do canal anal.
Desvio
padrão
percentual
(2 medidas)

Dose Planejada

Diferença
percentual
(medida/planejada)

(%)

(cGy)

(%)

16,6

0

16,0

3,4

3

27,2

0,68

26,3

3,4

4

71,3

0,26

68,9

3,5

5

50,2

0

48,5

3,5

6

16,8

0

16,2

3,8

Incidência

Dose Medida

do Feixe

(cGy)

2

É importante observar que a dosimetria realizada sobre a superfície do simulador
no eixo central dos campos de tratamento não garante que as distribuições de dose no
paciente serão aquelas planejadas. Todavia, comprovando-se o bom desempenho de
medidas pontuais com diodo no tratamento de IMRT, é possível se estabelecer uma
matriz de diodos sobre a superfície do paciente e comparar a distribuição de dose
medida com a informada pelo sistema de planejamento para a profundidade de máxima
dose (como descrito no capítulo de Materiais e Métodos, a dose de referência utilizada
para a calibração do diodo é aquela da profundidade de máxima dose). Dessa maneira,
torna-se possível controlar a qualidade da distribuição de dose entregue ao paciente.

4.13.3 Medidas com diodo para a técnica de VMAT no tratamento do canal anal

Para a medida com diodo no tratamento VMAT do canal anal, o dosímetro foi
posicionado sobre a superfície do simulador na mesma posição para a situação do
campo 4, no tratamento de IMRT, incidência normal. A dose medida nessa posição (3
medidas) foi (65,4±0,5) cGy (1 σ) e o valor da dose planejada para o mesmo ponto foi
63,1 cGy, correspondendo a uma diferença percentual de 3,7%. Esse resultado indica
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que o diodo pode ser utilizado para esse tipo de dosimetria, diferentemente do que
ocorre para o tratamento de cabeça e pescoço. No caso do tratamento do canal anal o
feixe de radiação girando ao redor do simulador atravessa uma distância suficiente para
prover equilíbrio eletrônico. Esta situação minimiza o fato do diodo, para uma
quantidade grande de ângulos de incidência do feixe de radiação, seja irradiado pela sua
base desprovida de camada de equilíbrio eletrônico.
Cabe destacar que, a dosimetria realizada em um único ponto da superfície de
um paciente para um tratamento de VMAT não é conclusiva, visto que este tratamento
gera distribuições de dose complexas no PTV e nas regiões que devem ser protegidas e
o fato da dose de entrada no paciente estar correta não garante que as distribuições
também estarão. Contudo, o valor medido pode ser um primeiro indicativo da
adequação do tratamento. Ressalte-se que, antes da aplicação de qualquer tratamento de
VMAT, são feitos testes de controle da qualidade das distribuições de dose que serão
entregues ao paciente.

4.14 Medidas com MOSFET no tratamento de canal anal

As medidas com MOSFET foram realizadas semelhantemente àquelas obtidas
com diodo. Foram utilizadas três técnicas de tratamento para o canal anal: 3DCRT,
IMRT e VMAT.

4.14.1 Medidas com MOSFET para a técnica 3DCRT de tratamento do canal anal

A tabela 4.18 apresenta os resultados experimentais e de planejamento.

Tabela 4.18: Medidas com MOSFET no tratamento 3DCRT do canal anal.
Incidência

Dose
Medida

do Feixe

(cGy)

Desvio padrão
percentual
(3 medidas)
(%)

(cGy)

Diferença
percentual
(medida/planejada)
(%)

0º (Anterior)

61,1

1,95

55,9

9,1

90º (Esquerdo)

80,1

0,79

78,2

2,3

270º (Direito)

84,0

1,19

81,1

3,7

Dose Planejada
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Comparando o desempenho do diodo e do MOSFET sem considerar o ângulo de
0º, poder-se-ia dizer que são semelhantes e que o MOSFET é adequado à dosimetria
nesse tipo de tratamento. Contudo, no caso do feixe de 0º foi encontrada uma diferença
percentual entre a dose medida e a dose planejada de 9,1%. Este valor é elevado para
uma tomada de decisão sobre a qualidade do tratamento entregue ao paciente e poderia
levar o Físico Médico a um questionamento do mesmo. É fato que a incerteza dos
resultados com MOSFET foram maiores que aquelas apresentadas pelo diodo,
entretanto, no presente caso, a incerteza de 1,95% relativa a três medidas realizadas para
o feixe de 0º não justificam a diferença de 9,1% entre a dose medida e a dose planejada.
Cabe registrar que a espessura de equilíbrio eletrônico utilizada no MOSFET, fornecida
pelo fabricante, é equivalente a uma espessura de 4 cm de água, muito maior que aquela
necessária para feixe de 16MV. É possível que este fato possa ter influência em algumas
medidas, embora os resultados para os feixes de 90 e 270º não pareçam indicar tal coisa.

4.14.2 Medidas com MOSFET para a técnica de IMRT no tratamento do canal
anal

A tabela 4.19 apresenta as doses medidas com MOSFET e as doses planejadas
para o tratamento de IMRT do canal anal. O MOSFET foi posicionado da mesma
maneira que o diodo no tratamento de IMRT do canal anal. Observa-se que o
desempenho do MOSFET é inferior ao do diodo para este tipo de dosimetria. As
diferenças percentuais entre as doses medidas e planejadas variaram entre -4,5 e 11,7%.

Tabela 4.19: Medidas com MOSFET no tratamento IMRT do canal anal.
Desvio padrão
percentual
(2 medidas)

Dose Planejada

Diferença
percentual
(medida/planejada)

(%)

(cGy)

(%)

15,3

4,1

16,0

-4,5

3

23,3

5,2

26,3

-11,6

4

62,2

0,8

68,9

-9,8

5

45,1

3,1

48,5

-6,9

6

14,3

5,1

16,2

-11,7

Incidência

Dose Medida

do Feixe

(cGy)

2
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A mesma análise realizada para a dosimetria com diodo é válida para o
MOSFET. No caso do MOSFET está disponível no mercado uma fita contendo 5
detectores. Estas poderiam ser posicionadas sobre a pele do paciente paralelamente
gerando uma matriz de MOSFETs que poderia indicar a distribuição de dose na
profundidade de máxima dose. Esta distribuição de dose medida poderia ser comparada
com aquela gerada pelo sistema de planejamento para a mesma profundidade,
permitindo uma avaliação da qualidade da distribuição de dose entregue ao paciente.

4.14.3 Medidas com MOSFET para a técnica de VMAT no tratamento do canal
anal

Para a medida com MOSFET no tratamento VMAT do canal anal, o dosímetro
foi posicionado sobre a superfície do simulador na mesma posição para a situação do
campo 4 para o tratamento de IMRT, incidência normal. A dose medida nessa posição
(3 medidas) foi (61,7±1,2) cGy (1 σ) e o valor da dose planejada para o mesmo ponto
foi 63,1 cGy, correspondendo a uma diferença percentual de 2,2%. Esse resultado indica
que o MOSFET pode ser utilizado para esse tipo de dosimetria, diferentemente do que
ocorre para o tratamento de cabeça e pescoço. No caso do tratamento do canal anal o
feixe de radiação girando ao redor do simulador atravessa uma distância suficiente para
prover equilíbrio eletrônico. Esta situação minimiza o fato do MOSFET para uma
quantidade grande de ângulos de incidência do feixe de radiação seja irradiado pela sua
base desprovida de camada de equilíbrio eletrônico. A análise realizada para o resultado
com diodo é também válida para o presente caso, ou seja, um único ponto não é
suficiente para validar o planejamento de VMAT.
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V. CONCLUSÕES

Os resultados gerados pelo sistema de planejamento de tratamento de
radioterapia AAA foram validados utilizando a dosimetria termoluminescente. As
diferenças percentuais entre as doses médias medidas e as doses planejadas para as
técnicas 3DCRT, IMRT e VMAT para o tratamento de canal anal foram
respectivamente 0,6, 2,7 e 5,2%.

Tanto para a técnica 3DCRT quanto IMRT o diodo apresenta um desempenho
melhor que o MOSFET na dosimetria de cabeça e pescoço. Os dois detectores não se
mostraram apropriados para a dosimetria in vivo no caso de tratamento de VMAT.

No caso do MOSFET na cavidade orofaríngea, somente no caso do tratamento
3DCRT, o MOSFET mostrou um bom desempenho. Para os tratamentos de IMRT e de
VMAT o dosímetro não apresenta um desempenho que permita a sua utilização para
uma tomada de decisão quanto a qualidade do planejamento.

Para o tratamento de canal anal, o diodo confirma um melhor desempenho
quando comparado com o MOSFET nas técnicas de IMRT e 3DCRT. Para a técnica de
VMAT, o desempenho do MOSFET foi um pouco melhor, diferenças percentuais entre
dose medida e planejada iguais a 3,7 e 2,2% respectivamente para o diodo e o
MOSFET. Contudo medidas pontuais não são a melhor maneira de se verificar a
qualidade do planejamento de VMAT.

É importante por vezes analisar outros aspectos além do desempenho do
dosímetro. Por exemplo, o diodo é um dosímetro mais reprodutível, possui camada de
equilíbrio eletrônico mais adequada e maior vida útil. Já o MOSFET possui dimensões
diminutas, o que lhe permite uma utilização mais favorável para medidas in vivo em
cavidades, como no caso da cavidade orofaríngea. O dosímetro apresenta como
característica muito limitante, a sua reduzida vida útil.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Seria interessante avaliar o desempenho de matrizes de diodos e de MOSFETs
na avaliação das distribuições de dose na profundidade de dose máxima e compara-las
com aquelas geradas pelo sistema de planejamento. Estes procedimentos permitiriam
uma melhor avaliação da qualidade do planejamento das distribuições de dose entregues
ao paciente.
Adicionalmente, medidas in vivo com diodo e MOSFET para tratamentos de
outras regiões anatômicas utilizando as técnicas de 3DCRT, IMRT e VMAT devem ser
estudadas.
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