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RESUMO 

 

Considerando as dificuldades relacionadas à determinação da dose experimentada pela 

bexiga urinária durante procedimentos de braquiterapia ginecológica de alta taxa de 

dose, este estudo apresenta um protótipo de um objeto simulador dinâmico (fantoma) 

apropriado para dosimetria experimental desse órgão nesses tipos de procedimentos. 

Com o intuito de avaliar a capacidade do fantoma em simular situações clínicas reais, 

um estudo dosimétrico foi realizado utilizando filme radiocrômico e dosímetros de 

luminescência opticamente estimulada (OSLDs). O fantoma foi construído de 

polimetilmetacrilato (PMMA) e ácido polilático (PLA). Bexigas artificiais foram 

impressas em três dimensões,a partir de imagens de tomografia computadorizada (TC) 

de pacientes reais com os aplicadores braquiterápicos já posicionados. No fantoma, após 

o posicionamento, uma bexiga artificial pode se mover em todas as direções. Os filmes 

e os OSLDs foram posicionados nas paredes das bexigas artificiais, e os aplicadores 

foram colocados de acordo com a imagem original TC. O fantoma protótipo simulou o 

comportamento da dose na superfície de cada bexiga impressa. Os estudos dosimétricos 

exibiram concordância, na maioria dos casos, com os resultados obtidos a partir de um 

sistema de planejamento computadorizado. Nesse sentido, a metodologia apresentada 

nesse estudo oferece condições para investigações experimentais sobre o 

comportamento da dose na superfície da bexiga devido procedimentos de braquiterapia 

intracavitária de colo do útero. 

Palavras-chave: braquiterapia, bexiga, fantoma, dosimetria, filme. 
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ABSTRACT 

 

Considering the difficulties related to determination the dose delivered on the bladder 

during procedures of gynecological brachytherapy of high dose rate, this study presents 

a prototype of a dynamic simulator (phantom) suitable for experimental dosimetry of 

these organs during this type of procedure. In order to evaluate the phantom's ability to 

simulate real clinical situations, a dosimetric study was conducted using radiochromic 

film and optically stimulated luminescence dosimeters (OSLDs). The phantom was 

constructed of polymethyl methacrylate (PMMA) and ácido polilático (PLA). Artificial 

bladders were printed in three dimensions, from computed tomography images (CT) of 

real patients with brachytherapy applicators already positioned. In the phantom, the 

artificial bladder can move in all directions. The films and OSLDs were placed on the 

artificial bladder walls and the applicators were placed according to the original CT 

image. The prototype phantom simulated the behavior of dose on the surface of each 

printed bladder. The dosimetric study showed agreement in most cases, with the results 

obtained from a computerized planning system. In this sense, the methodology 

presented in this study provides conditions for experimental investigations on the 

behavior of dose on the surface of the bladder due procedures of intracavitary 

brachytherapy of cervix. 

Keywords: brachytherapy, bladder, phantom, dosimetry, film. 
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1 Introdução 
 

O termo câncer é utilizado genericamente para representar um conjunto de mais 

de 100 doenças, incluindo tumores malignos de diferentes localizações. Importante 

causa de doença e morte principalmente em países subdesenvolvidos, o câncer do colo 

do útero, se mostra como o segundo tipo de neoplasia mais frequente entre as mulheres 

brasileiras. Para o ano de 2014, estimou-se que no Brasil surgiriam 15.590 novos casos 

desse tipo de câncer (VIGILÂNCIA, BRASIL, 2013).  

 A necessidade e o tipo de radioterapia a ser realizada no tratamento dessa 

neoplasia dependem do estádio clínico (Ferrigno, 2001) (Esteves, 2004). No entanto, 

vários trabalhos realizados demonstram a importância da braquiterapia intracavitária 

(BTIC) como ferramenta essencial na diminuição da recorrência local, fator 

preponderante no aumento da sobrevida das pacientes (Oliveira, 2005) (Aisen, 2004).  

Realizada através da inserção de um aplicador na cavidade vaginal, a 

braquiterapia intracavitária do colo uterino, quanto à taxa de dose de radiação 

depositada pelo radionuclídeo, pode ser de baixa, média ou alta taxa de dose. Os 

resultados de controle local e complicações pós-radioterapia são comparáveis nas três 

técnicas; no entanto, vantagens operacionais e de proteção radiológica têm feito com 

que os tratamentos de alta taxa de dose sejam preferíveis aos de baixa e média taxa de 

dose (Ferrigno, 2001) (Esteves, 2004). Devido ao menor tempo desse procedimento, a 

paciente também é beneficiada, pois o tempo com os aplicadores posicionados também 

será menor. 

 No Brasil, a maioria dos centros de radioterapia tem adotado braquiterapia de 

alta taxa de dose (BATD) com equipamentos de pós-carregamento para essa finalidade, 

geralmente combinada com teleterapia (Silva, et al., 2013). 

 Em 1985, a International Commission on Radiation Units and Measurements, 

propôs uma padronização para reportar e arquivar as doses depositadas nos tecidos 

normais das pacientes durante os procedimentos de braquiterapia intracavitária do colo 

do útero, fornecendo para isso pontos de referência para bexiga e reto (ICRU-38, 1991). 

Durante a terapia com feixe externo, uma distribuição homogênea da dose pode ser 

obtida sobre o volume alvo; entretanto, em braquiterapia, a distribuição da dose exibe 

alto gradiente sobre o volume alvo e as estruturas anatômicas críticas, denominadas de 

órgãos de riscos, devido a proximidade com as fontes de radiação e a lei do inverso do 



Rogério Matias Vidal da Silva Página 15 

 

quadrado da distância. Essas características tornam difícil a estimativa das doses nos 

órgãos de riscos através de simples valores e termos baseados em definições 

bidimensionais (ICRU-38, 1991).   

Considerando especificamente a bexiga, vários estudos têm demonstrado que a 

dose máxima liberada para esse órgão é significantemente diferente da dose apresentada 

no ponto de referência recomendado pela ICRU-38 (Wachter-Gerstner, et al., 2005) 

(Swamidas, 2008) (Pelloski, et al., 2005). Entretanto, outros estudos apontam que as 

doses preditas pelo ponto de referência da bexiga, conforme o documento ICRU-38 

correlacionam fortemente com as doses máximas reais experimentadas por esse órgão 

(Lahtine, et al., 1993) (Nag, 2006). Recentemente a Sociedade Americana de 

Braquiterapia recomendou que um ponto localizado 1,5 cm acima do ponto de bexiga 

anteriormente sugerido pela ICRU-38 pode ser mais representativo (Viswanathan, et al., 

2012). Por essas razões, de maneira geral, não existe um consenso de um ponto capaz de 

estimar a dose experimentada por esse órgão, possibilitando predizer as possíveis 

complicações tardias.  

Atualmente, imagens de tomografia computadorizada (TC) e ressonância 

magnética (IRM) obtidas com os aplicadores (estruturas nas quais, a fonte radioativa, é 

levada até a região de tratamento) já devidamente posicionados, no interior do corpo do 

paciente, estão sendo usadas em vários países para planejamentos tridimensionais de 

braquiterapia, otimizando assim o volume alvo e as doses nos órgãos de risco 

(Viswanathan, et al., 2012). Contudo, em um grande número de países, como no Brasil, 

a avaliação das doses com os tradicionais pontos de referência recomendados pelo 

documento ICRU-38 a partir de radiografias ortogonais ainda persiste (Silva, et al., 

2013). 

Vários pesquisadores têm sugerido dosimetria in vivo com a utilização de 

diodos, dosímetros termoluminescentes, entre outros, para avaliar a dose experimentada 

pela bexiga em um procedimento de BATD; entretanto, a principal dificuldade 

relacionada a esse procedimento é definir e localizar posições apropriadas na bexiga, 

onde esses dosímetros devam ser posicionados e que essa posição seja representativa da 

dose máxima liberada nesse órgão, e, portanto, relevantes para predizer as complicações 

tardias (Bansal, et al., 2013) (Waldhaus, et al., 2005). 

A recomendação de reportar ao menos três valores de doses nos volumes de 

tecidos mais irradiados adjacentes aos aplicadores (maior dose registrada durante o 
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planejamento nos volumes de 0,1 - D0,1cc, 1 - D1cc e 2 cm
3
 - D2cc; considerando 

determinado órgão de risco) foi proposta em 2005 pelo Groupe Européen de 

Curiethérapie/European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC-

ESTRO) (Pötter, et al., 2006). Esse documento também recomendou estimar as doses 

absolutas nos órgãos de riscos somando-se os valores apresentados nos histogramas de 

dose volume (HDV) em cada fração de BATD. Essa aproximação é denominada no 

documento de “worst case assumptiom”, que pode ser traduzida como a pior das 

situações. Essa definição assume que a localização de um dado ponto quente é idêntica 

em todas as sessões de braquiterapia a que uma paciente é submetida. No entanto, 

alterações anatômicas que podem ocorrer próximo ao aplicador entre o momento da 

aquisição da imagem e a inserção da fonte de braquiterapia, como o movimento interno 

do próprio órgão tratado, poderão resultar em doses maiores que aquelas preditas pelo 

método do “worst case assumptiom”. 

Considerando que seja possível que pontos quentes possam mudar de posição no 

interior da bexiga entre as sessões de BATD, alguns estudos têm proposto técnicas para 

estimar e avaliar a dose considerando a possibilidade desse comportamento (Andersen, 

et al., 2013) (Fallone, et al., 2010) (Xiong, et al., 2006) (Sarrut, 2006). No entanto, esses 

estudos, em geral, apresentam resultados de algoritmos que são comparados com 

resultados do próprio sistema de planejamento das sessões de braquiterapia e validados 

usando objetos simuladores não antropomórficos, como fantomas em forma de balão, 

que não representam a real e complexa forma da bexiga. De forma geral, não há 

procedimentos descritos na literatura capazes de investigar e avaliar o comportamento 

da dose na parede da bexiga durante um procedimento de BATD. 

Dessa maneira, considerando todas as dificuldades relacionadas à determinação 

da dose na bexiga durante uma sessão de braquiterapia de alta taxa de dose em tumores 

de colo uterino esse estudo apresenta um protótipo de um fantoma dinâmico usando 

bexigas artificiais impressas em impressora 3D. Esse trabalho apresenta detalhes da 

construção e resultados dosimétricos preliminares obtidos com filme radiocrômico e por 

luminescência opticamente estimulada. O estudo dosimétrico foi realizado, de modo a 

avaliar a capacidade do fantoma em simular uma situação clínica real de braquiterapia 

intracavitária. 
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2 Estado da arte 
 

A preocupação com a dose de radiação experimentada pela bexiga durante 

procedimentos de braquiterapia intracavitária é antiga e remonta a época da introdução 

da própria braquiterapia na prática clínica (Cunningham, 1981). O fato do formato da 

bexiga no interior da pelve feminina depender de seu conteúdo, das posições do colo 

uterino e da parede anterior da vagina, como também da própria anatomia da paciente, 

torna o procedimento de avaliação da dose neste órgão bastante complexo. 

 Os estudos anteriores a 1980 relacionados à prática de braquiterapia 

intracavitária de tumores colo uterinos relacionavam a dose experimentada pela bexiga 

com a dose total liberada na pelve, isso é a dose oriunda da teleterapia e da 

braquiterapia, o que tornava a avaliação da ocorrência de efeitos tardios ainda mais 

complicada (Cunningham, 1981). Nessa época os sistemas de tratamento eram 

carregados manualmente pela equipe médica e os tratamentos duravam de 1 a 3 dias, 

devido à baixa taxa de dose das fontes utilizadas. 

Em 1976, Lee et al. (1976) demonstraram que os pontos quentes localizados na 

bexiga e no reto durante a braquiterapia são os maiores responsáveis pelas lesões 

indesejadas nesses órgãos. Nesse mesmo ano, Muruyama, et al. (1976) também notaram 

esse comportamento, e pela primeira vez na história da braquiterapia sugeriram a 

alteração da posição das fontes de modo a modificar as isodoses, e, portanto, possibilitar 

alterações das regiões de pontos quentes. Ainda nesse estudo, os autores recomendaram 

que previamente ao tratamento fontes falsas fossem colocadas no interior dos 

aplicadores, para que por meio das imagens obtidas com esse tipo de simulação 

pudessem ser determinadas as curvas de isodose e projetados as posições e tempos de 

parada das fontes durante o tratamento. A partir dessa simulação, caso os pontos 

quentes fossem observados no interior ou em regiões próximas aos órgãos de risco, 

como a bexiga, essas posições poderiam ser alteradas, de modo a otimizar o tratamento 

real. 

Após 1960, dispositivos para carregamento remoto das fontes foram 

gradativamente inseridos na prática clínica. Também nessa época, o desenvolvimento de 

fontes de iridio-192, em substituição às fontes de césio-137, permitiu a redução da 

duração das sessões de tratamento melhorando a proteção radiológica da equipe médica 

e o bem estar das pacientes. A redução da duração das sessões de tratamento foi drástica 
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e permitiu que tratamentos que outrora duravam mais de um dia fossem realizados em 

poucos minutos. Dessa maneira, o menor tempo de exposição da pelve também resulta 

numa menor movimentação das estruturas adjacentes ao volume alvo em relação aos 

aplicadores durante a execução do tratamento, aumentando a confiabilidade das doses 

depositadas em relação às doses planejadas. Embora o tempo de tratamento tenha 

diminuído consideravelmente, as doses terapêuticas permaneceram altas, sendo, 

portanto, ainda necessária à avaliação do detrimento dos órgãos de risco. Na década de 

1970, computadores começaram a ser utilizados em simulações dosimétricas em 

radioterapia; e hoje em dia, são utilizados em todo o mundo para esta finalidade. Com 

relação à braquiterapia, os softwares atuais permitem ao físico médico maior acurácia 

quanto aos tempos e pontos de paradas das fontes, de modo a evitar sobredosagens nos 

órgãos de riscos. 

Ao longo das últimas décadas, considerando a simulação física do tratamento, 

poucos estudos foram identificados na literatura descrevendo fantomas capazes de 

simular a região pélvica feminina em uma sessão de BATD. Os estudos mais similares a 

este tema foram realizados por (Rodrigues, 2002) e (Almeida, 2002), que utilizaram um 

fantoma de acrílico para avaliar a confiabilidade do sistema de planejamento quanto à 

correção de heterogeneidade dos materiais dos aplicadores e para o controle de 

qualidade. Em um estudo realizado por Bansal et al.(2012) também foi desenvolvido 

um fantoma de acrílico, no qual foram realizados testes com o dosímetro químico FBX, 

de modo a estimar as doses experimentadas pelo reto e pela bexiga durante uma sessão 

de BATD; contudo, a bexiga foi representada apenas por uma sonda Foley. Nesse 

sentido, não há na literatura nenhum estudo que apresente a bexiga em formato 

anatômico similar ao de uma situação real de tratamento.  
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3 Definição do problema no Brasil 
 

Inicialmente, no intuito de verificar a atual situação da braquiterapia 

intracavitária de colo uterino realizada no Brasil, e de definir a real extensão da 

problemática relacionada à sobredosagem na bexiga, produziu-se um questionário que 

foi enviado a todos os serviços que possuem braquiterapia no território brasileiro. 

Através do portal da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN buscou-se 

os endereços das instituições hospitalares públicas e privadas que possuem serviço de 

radioterapia, as quais foram contatadas primeiramente via-telefone, de modo a 

confirmar a existência ou não de equipamentos de braquiterapia de alta taxa de dose 

(BATD) em atividade (Comissão Nacional de Energia Nuclear).  Os hospitais e clínicas 

que confirmaram possuir esse tipo de equipamento receberam, via Correios, uma carta 

de apresentação, onde assumimos integral compromisso com o sigilo das informações 

fornecidas, além de um questionário, que foi estritamente endereçado aos médicos 

radioterapeutas da instituição. O apêndice I apresenta o modelo do formulário de 

pesquisa utilizado para esse estudo.  

Além de investigar os equipamentos utilizados e as doses administradas 

atualmente, que serviram para estabelecer o método de irradiação do fantoma desse 

estudo, o questionário, especificamente com relação à bexiga, apresentou questões de 

modo a tirar proveito da experiência clínica dos radioterapeutas, investigando assim a 

presença e a frequência de possíveis efeitos colaterais, que possam estar relacionados 

com a sobredosagem nesse órgão.      

Os resultados desse levantamento mostraram que, dos 159 centros consultados, 

89 afirmaram possuir equipamento de braquiterapia de alta taxa de dose, os quais 

receberam o questionário, e 61 devolveram o questionário devidamente respondido.  

 Dos questionários recebidos, quanto ao planejamento, 92% dos centros 

afirmaram utilizar apenas aparelhos de raios X convencional para o planejamento da 

BATD. Quanto ao fracionamento da dose, foi verificada pouca diferença entre as 

prescrições, tendo a maioria afirmado ser a prescrição de 4 sessões de 7 Gy a mais 

praticada, independentemente do estagio da doença. Ao serem indagados sobre quais 

pontos ou métodos costumam utilizar para prescrever e avaliar o planejamento na 

rotina, a maioria dos entrevistados respondeu utilizar apenas os pontos definidos pela 

ICRU-38. 
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 Durante tratamentos radioterápicos de colo uterino a região de baixo ventre é 

bastante fragilizada, devido a diversos fatores como a extensão prévia da doença, os 

danos causados pela própria radiação/teleterapia, além da inserção de aplicadores e 

sondas para a braquiterapia. Nesse sentido, embora, a presença de cistite pós-

braquiterapia possa ser um excelente parâmetro para se avaliar uma possível 

sobredosagem possivelmente liberada na bexiga durante a BATD, distinguir quais 

seriam os reais causadores de algum desconforto abdominal seria uma tarefa bastante 

complexa; o que demandaria um estudo profundo, desviando o foco desta tese.  

Considerando esse aspecto, ao serem indagados se costumam ouvir relatos de 

dor abdominal que pudesse estar associada à sobredosagem na bexiga, 32% afirmaram 

serem frequentes as queixas de paciente com algum tipo de desconforto, 61% afirmaram 

raramente ouvir algum tipo de relato e 7% afirmaram nunca ter havido relatos. Sobre 

quais seriam as queixas mais frequentes, 86% afirmaram estarem relacionadas aos 

efeitos agudos da terapia, que são predominantemente dor abdominal nos seis primeiros 

meses após o tratamento. Outros 14% apontaram efeitos tardios, como a ocorrência de 

cistite. Apesar do parâmetro utilizado para investigar a sobredosagem na bexiga não 

apresentar dados de prontuário, nem tampouco exames clínicos, contar com a 

experiência médica endossa a motivação do trabalho, tendo em vista a necessidade da 

qualidade no tratamento braquiterápico.  

Embora apenas 14% dos entrevistados apontarem a ocorrência de cistite como 

um evento frequente, há de se convir que, estamos lidando com um universo de 15.590 

novos casos de câncer do colo do útero a cada ano, o que representa, de fato, a real 

magnitude do problema. 

 De forma resumida, esse estudo prévio foi essencial, pois permitiu balizar a 

quantidade de sessões e os fracionamentos das doses mais frequentemente utilizados no 

Brasil. Dessa maneira, durante as irradiações do fantoma aplicamos frações de 7,0 Gy 

planejadas utilizando radiografias ortogonais e os pontos recomendados pela ICRU-38.  
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4 Considerações anatômicas e 
braquiterapia  

 

Neste capítulo serão apresentadas características anatômicas relacionadas ao 

colo de útero e a bexiga, além das definições relacionadas à braquiterapia de alta taxa de 

dose. 

 

4.1 Útero e colo uterino  

O aparelho genital feminino é formado por órgãos exteriores e interiores. Os 

órgãos interiores incluem os ovários, o útero, as tubas uterinas (trompas de falópio) e a 

vagina. O útero é um órgão mediano, oco e achatado, que está localizado no centro da 

pélvis menor situado entre a bexiga urinária e o reto (Netter, 2000). A parte superior ao 

istmo recebe o nome de corpo do útero e a inferior constitui a cérvix ou colo, que é uma 

abertura em forma de fenda que permite a comunicação da cavidade uterina com a 

vaginal. O útero é mantido em posição na pelve através de três ligamentos de 

sustentação, denominados de músculo puborretal, músculo esfíncter externo do ânus e 

músculo esquiocavernoso. A figura 1 apresenta a localização do útero na pelve feminina 

em uma imagem de ressonância magnética. 

 

 

Figura 1. Posicionamento do útero por ressonância magnética (e-Anatomy, 2013). 
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Quanto à anatomia, o colo é a porção cilíndrica do útero em contato com a 

vagina. Medindo geralmente de 2 a 4 cm de comprimento, o colo do útero relaciona-se 

anteriormente com a bexiga, posteriormente com o reto e superiormente com o corpo 

uterino (Netter, 2000). Quanto à funcionalidade, o útero tem o papel de receber o 

embrião fertilizado e proporcionar condições para o seu desenvolvimento, já o colo 

uterino, secreta muco e anticorpos, no intuito de proteger a entrada de agentes 

patogênicos para o interior da cavidade pélvica. 

 A avaliação de paciente acometida com neoplasia colo uterina é realizada 

através de exames clinico - laboratoriais, que permitem estabelecer o diagnóstico, 

definir o estadiamento, determinar o prognóstico e, dessa forma, decidir qual a terapia 

mais adequada.  A figura 2 apresenta aspectos visuais do colo uterino sadio e doente. 

 

 

Figura 2. Colo uterino normal e neoplásico (Health, 2014). 

 

Quanto a radioterapia, Wharton, et al.(1977) sugeriram que para uma doença 

microscópica de colo do útero é necessária uma dose terapêutica de aproximadamente 

50 Gy. Já para uma lesão macroscópica medindo de dois a quatro centímetros seria 

necessária uma dose de aproximadamente 70 Gy para o controle tumoral em 90% dos 

casos (Wharton, 1977). Como a braquiterapia possibilita uma melhor cobertura do 

volume tumoral, esse tipo de procedimento torna-se indispensável para o controle da 

doença, tendo em vista que a teleterapia, mesmo que conformada, não é capaz de atingir 

tais doses, sem um grande detrimento dos órgãos de riscos. 
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4.2 Bexiga 

A bexiga urinária funciona como um reservatório temporário para o 

armazenamento de urina. Quando vazia, a bexiga está localizada inferiormente ao 

peritônio e posteriormente à sínfise púbica, que é uma articulação semimóvel que une o 

púbis formando a bacia pélvica, e quando cheia eleva-se para a cavidade abdominal 

(Sobotta, 2000). 

Nas mulheres, a bexiga esta localizada à frente da vagina e abaixo do útero.  

Estando cheia, a sua superfície interna é predominantemente lisa. Em média, consegue 

armazenar de 700 a 800 ml de urina. A figura 3 apresenta uma bexiga adulta e suas 

principais estruturas.
 

 

 

 

Figura 3. Bexiga urinária (Medical, 2014). 

 

4.3 Relação bexiga-útero 

 Como o reto e a bexiga estão contíguos ao útero sua posição varia com o 

preenchimento vesical e retal. A figura 4 apresenta a posição relativa do útero de acordo 

com o grau de repleção vesical. 
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Figura 4. Relações anatômicas da bexiga de acordo com o volume urinário presente. A 

– bexiga vazia; B – bexiga moderadamente distendida; C – bexiga distendida; D – 

bexiga completamente distendida. 

 Este aspecto tem extrema importância no momento do tratamento, pois 

estabelece a proximidade de várias regiões da bexiga com a fonte de radiação 

empregada no tratamento. Esse comportamento é complexo e varia de paciente para 

paciente, conforme o tamanho e a forma do útero e o tipo de aplicador utilizado. 

 

4.4 Radioterapia 

 A radioterapia tem papel fundamental no tratamento de câncer do colo uterino. 

Sua ação pode ser curativa e paliativa. Dependendo do estadiamento clínico da paciente, 

o tratamento pode ser realizado com teleterapia externa e/ou braquiterapia.  

 

4.5 Braquiterapia 

 A braquiterapia é um tipo especifico de radioterapia, no qual a fonte de radiação 

ionizante é aplicada bem próxima ou em íntimo contato com a superfície que está sendo 

tratada. Atualmente, existem vários tipos de braquiterapia, elas se subdividem conforme 

o posicionamento das fontes e a taxa de dose depositada no tecido. Quanto ao 

posicionamento das fontes no corpo, a braquiterapia se subdivide em: 
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 Intracavitária – A fonte é inserida em uma cavidade do paciente. Ex.: Tratamento de 

câncer do colo de útero; 

 Intersticial – A fonte é inserida em interstícios tumorais. Ex.: Tratamento de câncer 

de mama; 

 Endoluminal – A fonte é inserida através de cateteres em determinado órgão do 

paciente. Ex. Tratamento de câncer de brônquios; 

 Superficial – A fonte é posta em contato com a pele do paciente. Tratamento de 

câncer de pele. 

 

 Quanto à taxa de dose, a braquiterapia pode ser subdividida em: 

 

 Baixa taxa de dose (LDR – Low Dose Rate) – com taxas de dose abaixo de 2 Gy/h; 

 Média taxa de dose (MDR – Medium Dose Rate) – tratamentos com taxas de dose 

entre 2 e 12 Gy/h; 

 Alta taxa de dose (HDR – High Dose Rate) – taxas de dose acima de 12 Gy/h. 

  

 A braquiterapia de alta taxa de dose, BATD, foi introduzida no Brasil no início 

da década de 1990 e prevalece até hoje na maioria dos centros radioterapêuticos do país 

(Silva, et al., 2014).  

 

4.6 Etapas do tratamento convencional (2D) 

 A paciente que será submetida à braquiterapia, em geral, recebe anestesia. Em 

seguida, o médico radioterapeuta introduz os aplicadores através da cavidade vaginal e 

os posiciona conforme a histerometria encontrada. Depois dos aplicadores posicionados, 

são obtidas imagens radiográficas da pelve (lateral e anteroposterior) da paciente. Essas 

imagens são importadas para o sistema de planejamento para que o físico médico faça o 

planejamento da irradiação. 

 A partir dessas radiografias são definidos pontos geométricos, que são 

recomendados pelo ICRU-38, nos quais serão prescritas e avaliadas as doses para o colo 

do útero e para os órgãos de risco, respectivamente. A figura 5 apresenta um esquema 

geométrico representando o fundo vaginal e o colo do útero. No fundo vaginal podem 

ser observados os ovoides e no útero uma sonda contendo as fontes radioativas. O 
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conjunto ovoide e sonda são denominados aplicadores. Nas laterais estão identificados 

os pontos de prescrição de dose, A e B. 

 

  

Figura 5. Pontos de prescrição de dose recomendados pela ICRU-38 (adaptada de 

ICRU-38). 

  

 Anatomicamente, o ponto A é definido a dois centímetros lateralmente ao centro 

do canal uterino, e a dois centímetros craniais à membrana mucosa do fórnice lateral, no 

eixo do útero. O ponto representativo da bexiga na radiografia anteroposterior está 

situado no centro do balão da sonda Folley e na extremidade inferior desse balão na 

radiografia lateral. O ponto representativo do reto na radiografia lateral está a 5 mm da 

marca radiopaca do retrator retal ou da extremidade inferior do ovoide. A figura 6 

apresenta os pontos de avaliação de dose da bexiga e do reto e as suas localizações. 
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Figura 6. Pontos de avaliação de dose da bexiga e do reto e as suas respectivas 

localizações. 

  

Baseado no estádio clínico da paciente, que por sua vez depende de diversos 

fatores, o médico radioterapeuta irá prescrever a dose de referência no ponto A. A partir 

da dose neste ponto é que são calculadas as doses nos demais pontos descritos acima. A 

dose nos demais pontos não devem ultrapassar 70% da dose prescrita no ponto A. 

 Após o planejamento, o tratamento é então realizado, conhecendo-se as 

estimativas para os pontos e tempos de parada da fonte de radiação. 



Rogério Matias Vidal da Silva Página 28 

 

5 Grandezas físicas  
 

Nesse capítulo serão apresentadas as grandezas físicas úteis no planejamento de 

braquiterapia de alta taxa de dose.   

 

5.1 Quantidades dosimétricas 

5.1.1 Kerma 

Kerma é um acrônimo para kinetic energy released per unit mass. É uma 

quantidade física geralmente aplicada aos fótons. O kerma se caracteriza como sendo a 

soma das energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas liberadas pelas 

partículas sem carga em um elemento de volume de massa 𝑑𝑚. Dessa maneira, o kerma 

total é composto de duas quantidades o kerma de colisão, Kcol, que se refere à parcela de 

energia depositada nos elétrons do meio, que por sua vez dissipam energia localmente; e 

kerma radioativo, Krad, que corresponde à parcela de energia, que será dissipada distante 

dessa trajetória, geralmente como radiação de freamento (Podgorsak, 2005). Dessa 

forma, o kerma total pode ser definido como a energia da radiação indiretamente 

ionizante transferida para partículas carregadas (elétrons) no meio, 𝑑Ē𝑡𝑟, por unidade de 

massa 𝑑𝑚: 

 

𝐾 =
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
= 𝐾𝑐𝑜𝑙 + 𝐾𝑟𝑎𝑑                                          (1) 

 

A unidade de kerma é o gray (Gy), que equivale a 1 J/kg. 

 

5.1.2 Dose absorvida 

No processo da deposição, a energia cinética das partículas carregadas 

secundárias geradas pela radiação incidente (kerma de colisão, como exemplo na 

interação com os fótons) é repassada a outros elétrons do meio, que poderão ionizar 

localmente, resultando em dose absorvida (Podgorsak, 2005). Dessa forma, dose 

absorvida é definida como sendo a energia 𝑑𝜀 transferida pela radiação ionizante à 

matéria de massa 𝑑𝑚 em um volume finito: 
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𝐷 =
𝑑𝜀

𝑑𝑚
                                                         (2) 

 

 A unidade de dose absorvida é o gray.  

 

5.2 Tipos de radiação 

 Os tipos de radiação ionizante de interesse neste trabalho são originados em 

processos atômicos e nucleares. Em resumo essas radiações podem ser definidas da 

seguinte maneira (Yoshimura, 2009): 

 Radiação eletromagnética com energia de fóton acima de 12 eV, que recebe várias 

denominações de acordo com a origem; 

 Partículas rápidas eletricamente carregadas emitidas por núcleos atômicos, que 

possuem energia cinética superior à energia de ligação dos elétrons atômicos. 

Elétrons rápidos, incluindo partículas beta negativas emitidas durante o decaimento 

radioativo, como também elétrons energéticos produzidos por outros processos.  

 Partículas carregadas pesadas, englobando todos os íons com massa de uma unidade 

de massa atômica ou maior, tais como partículas alfa, prótons, produtos de fissão ou 

produtos de várias reações nucleares.   

 

5.3 Energias de ligação nucleares 

 O núcleo de um átomo de número atômico Z e número de massa A consiste de Z 

prótons e N = A – Z nêutrons, onde A representa o número total de nucleons (prótons e 

nêutrons). As massas atômicas individuais de todos os átomos interagem por estarem 

próximas. Para uma dada espécie atômica caracterizada por sua constituição nuclear, 

com específica quantidade de prótons e nêutrons, dar-se o nome de nuclídeos. Núcleos 

que emitem algum tipo de radiação são chamados de radionuclídeos. 

 O núcleo atômico de um radionuclídeo não é estável, mudanças sucedem de 

diversas maneiras. Essas mudanças são chamadas de reações nucleares e ocorrem de 

duas formas: exotérmica (quando ocorre liberação de energia) ou endotérmica (a partir 

da absorção de energia). As energias associadas aos processos de transformações 

nucleares são geralmente da ordem de milhões de elétrons-volt (Tauhata, 1999) 

 Nuclídeos com Z > 82 experimentam transformações espontâneas, chamadas de 

radioatividade, e por esse fato são denominados de radionuclídeos naturais. As 
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transformações nucleares têm o propósito de liberar o excesso de energia nos núcleos, 

podendo ser espontâneas ou artificiais e acontecem de formas especificas. As ondas 

eletromagnéticas ou partículas emitidas pelo núcleo durante o processo de liberação de 

energia são chamadas de radiações nucleares. A unidade normalmente utilizada para 

caracterizar a energia desse tipo de radiação é o elétron-volt, que é a energia cinética 

adquirida por um elétron ao ser acelerado por uma diferença de potencial elétrica de 1 

volt (Tauhata, 1999). 

     

5.4 Decaimentos radioativos 

Decaimentos radioativos são fenômenos que ocorrem quando isótopos instáveis têm 

seus núcleos rompidos em razão de processos naturais ou artificiais. Os principais tipos 

de decaimentos são:  

 Decaimento Beta – Nesse tipo de decaimento elétrons (negatrons e pósitrons) de 

origem nuclear são emitidos dos núcleos energéticos. Quando o núcleo tem excesso 

de nêutrons, o mecanismo de compensação de energia ocorre através da 

transformação de um nêutron em um próton e um elétron é emitido do núcleo. 

Quando esse núcleo tem excesso de prótons, um próton se transforma em um 

nêutron e um pósitron é emitido do núcleo. Nesses tipo de decaimento uma 

quantidade de energia residual nuclear é emitida após a emissão de radiação beta, 

isso ocorre através da emissão de um neutrino ou antineutrino, que são partículas 

sem carga e de massa muito pequena, mantendo à conservação de energia. 

 Decaimento por captura eletrônica – O núcleo atômico com excesso de prótons pode 

capturar um elétron, geralmente da camada K, no intuito de aniquilar a carga desse 

próton dentro do núcleo, em seguida emitindo um neutrino. Após essa captura 

acontecerá um rearranjo na eletrosfera, culminando com a emissão de fótons de 

radiação característica. O excesso de energia da eletrosfera também pode ser 

repassado para um elétron localizado nas últimas camadas, que será ejetado levando 

consigo informações do átomo que lhe originou, esses elétrons são chamados de 

elétrons Auger.     

 Decaimento por conversão interna - Esse tipo de decaimento compete com o 

decaimento gama na emissão de energia residual, no entanto, para esse tipo de 

decaimento o núcleo energético transfere sua energia para elétrons das camadas K e 
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L, que são ejetados do átomo. Esses elétrons são chamados de elétrons de 

conversão. 

 Decaimento por radiação alfa – Em núcleos muito energéticos a força elétrica de 

repulsão é capaz de superar a força forte responsável pelas ligações nucleares, 

devido ao pequeno alcance de atuação desse tipo de força, que é da ordem de 

fentômetros (10
-15

 m). Nesses casos ocorre a emissão nuclear de dois prótons e dois 

nêutrons, denominada de partícula alfa. 

 Emissão gama – Após decaírem por emissão de partículas beta ou alfa, o núcleo 

atômico ainda pode possuir energia residual, dessa maneira para atingir o estado de 

equilíbrio fundamental, emite a energia excedente sob a forma de radiação 

eletromagnética, denominada de radiação gama. 

 

5.5 Constante de decaimento 

 As transformações ocorridas nos átomos instáveis de uma mesma amostra não se 

realizam ao mesmo tempo, esse processo de estabilização é aleatório e, por assim ser, 

não se pode especificar qual o exato momento que determinado núcleo atômico irá 

decair. No entanto, em uma grande quantidade de átomos o número de transformações 

por segundo é proporcional à quantidade de átomos que estão para se transformar 

naquele momento. Isto significa que a probabilidade de decaimento por átomo por 

segundo deve ser constante e independente do tempo que ele tem de existência. A esta 

probabilidade dar-se o nome de constante de decaimento, sendo representada pela letra 

grega λ. 

 

5.6 Atividade                   

 A atividade de uma amostra significa a taxa de transformação dos átomos 

instáveis em um determinado instante. Dessa maneira, se tomarmos n(t) como sendo o 

número de átomos existentes numa amostra, no instante t a atividade (A) é dada por: 

 

 𝐴(𝑇) =
𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑛(𝑡)                                                    (3)  

 

𝐴(𝑇) = 𝐴0𝑒−𝜆𝑡
                                                         (4) 
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 A unidade utilizada pelo sistema internacional é o becquerel (Bq), que por 

definição equivale ao número de transformações ou desintegrações por segundo. O curie 

(Ci) é outra unidade, que ainda está em uso, a qual equivale a quantidade de 

desintegrações por segundo em um grama de 
226

Ra, o que equivale a 3,7 . 10
10

 Bq. 

 

5.7 Meia-vida  

 O tempo necessário para que metade dos átomos radioativos decaia é 

denominado de meia-vida e se relaciona com a constante de decaimento da seguinte 

forma: 

 

𝑇1
2⁄ = 0,693/𝜆                                                      (5) 

  

5.8 Características das fontes radioativas para uso em braquiterapia 

 Os radionuclídeos, que podem ser usados em braquiterapia devem ter as 

seguintes características (Hino, 1998): 

 

 Considerando o tratamento de lesões ginecológicas com braquiterapia intracavitária 

de alta taxa de dose, a emissão do radionuclídeo empregado no tratamento deve ser 

adequada; isso é, a energia dos fótons emitidos deve ser suficientemente alta, de 

modo a evitar a deposição de energia em regiões ósseas e minimizar os 

espalhamentos. Dessa maneira, a otimização da energia dar-se para o intervalo de 

energias compreendidas entre 200 e 400 keV; 

 A meia-vida não deve ser tão baixa, de modo a minimizar as correções por 

decaimento durante o tratamento; 

 As partículas emitidas associadas previamente à emissão gama devem ser 

absorvidas pela blindagem; 

 Durante o processo de desintegração a emissão de elementos gasosos deve ser 

evitada; 

 Apresentar alta atividade especifica e ser insolúvel; 

 Os materiais não devem ser na forma de pó; 

 As fontes, bem como os aplicadores empregados não devem apresentar dano ao 

serem esterilizados. 
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5.8.1 A fonte de irídio – 192 

 O elemento químico irídio tem número atômico igual a 77 e ocorre naturalmente 

na natureza comumente em forma de metal combinado com platina, ósmio, ouro ou 

minério de ferro (Hino, 1998). O irídio metálico é de coloração prateada e brilhante e 

apresenta alta dureza. O irídio-192 é produzido em reator nuclear pela reação (𝑛, 𝛾), 

quando o irídio-191(estável), que apresenta abundância de 37% absorve um nêutron, tal 

que: 

 

𝐼𝑟77
191 (𝑛, 𝛾) 𝐼𝑟77

192                                                   (6) 

 

 A figura 7 apresenta o esquema de decaimento do irídio–192. Esse elemento 

decai com uma meia vida de aproximadamente 74 dias por emissão de radiação beta (β 

negativo) para a platina–192, e através de captura eletrônica para o ósmio - 192. Tanto a 

platina quanto o ósmio são produzidos em vários estados excitados e atingem os seus 

respectivos estados fundamentais através da emissão de radiação gama. Dessa maneira, 

o espectro de radiação gama das fontes de irídio-192 consiste de vários fótons gama 

com energia efetiva na ordem de 350 keV, sendo essa a energia considerada como 

referência para o tratamento.  

 

 

Figura 7. Esquema de decaimento do Irídio-192. 
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Para braquiterapia HDR utilizada no tratamento de câncer de colo uterino a fonte 

utilizada é uma cápsula com diâmetro de 0,9 mm e comprimento de 4,52 mm.  A fonte é 

soldada a um cabo flexível de aço inoxidável, que durante o tratamento é transportado 

até a região de interesse através de um cabo trançado e ultraflexível, que possui seção 

transversa final de 20 mm de diâmetro. A seção na extremidade do cabo oferece o 

máximo de flexibilidade para que o cateter (duto para condução da fonte radioativa até 

os aplicadores) possa fazer curvas extremamente fechadas (VARIAN, 2014). 

Outros vários nuclídeos radioativos também são descritos na literatura para o uso 

como fontes seladas em braquiterapia, contudo apenas seis são comumente usados 

atualmente. As fontes mais comuns são 
60

Co, 
137

Cs, 
125

I, 
103

Pd e 
90

Sr/
90

Y. Embora o uso 

do elemento 
226

Ra tenha sido interrompido, devido a problemas de segurança, a sua 

longa história de uso clínico ainda influencia nos conceitos modernos de braquiterapia. 

Considerando que esses tipos de fontes não são empregados nos tratamentos de tumores 

do colo de útero dentro do território brasileiro, a discussão dessa tese foi resumida 

apenas às características relacionadas as fontes de irídio-192.  
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6 Fantoma 
 

Nesse capítulo serão apresentados alguns aspectos relacionados aos fantomas 

utilizados em radioterapia e a descrição da metodologia utilizada para a construção do 

fantoma, tema desta tese. 

 

6.1 Fantomas e materiais simuladores 

Fantomas ou phantoms são frequentemente utilizados em procedimentos de 

calibração de sistemas irradiadores e medições de dose durante simulações clínicas. O 

papel desses objetos é simular a absorção e o espalhamento do feixe de radiação nos 

tecidos do corpo ou nos órgãos de interesse. Desse modo, a geometria e a composição 

desses objetos devem ser aproximadas ou equivalentes às do tecido biológico, de acordo 

com a aplicação desejada, podendo representar, dessa forma, uma grande variedade de 

tecidos do corpo, órgãos ou parte deles (ICRU, 1989).  

Basicamente, são quatro os tipos de fantomas:  

 Fantoma antropomórfico, que é montado na forma de corpo humano ou parte dele, 

geralmente composto de vários materiais substitutos, onde cada um simula 

determinado tecido do corpo (mole, ósseo, pulmonar etc.);  

 Fantoma homogêneo, que é composto por apenas um tipo de material e tem a forma 

de cubo, comumente usado como objeto padrão, no intuito de comparar irradiações 

sob condições pré-estabelecidas em laboratório; 

 Fantoma computacional, que são estruturas digitais capazes de simular o 

comportamento virtual da dose em diferentes materiais;  

 Bólus, que é um tecido substituto, posto na parte do corpo que está sendo irradiada, 

de modo a fornecer maior espalhamento e atenuação do feixe. Por conta da 

diversidade de tipos de radiação e formas de tratamentos usados nos centros de 

radioterapia moderna, é necessária uma grande quantidade de materiais simuladores 

na forma de sólidos, líquidos e géis simulando vários tecidos do corpo (White, 

1978).   

 

6.2 Projeto do fantoma 

Para definição das dimensões do fantoma desta tese foram obtidos junto a Empresa 

Municipal de Serviços Urbanos da Cidade de Aracaju, SE, duas ossadas pélvicas 
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provenientes de indivíduos do sexo feminino de 46 e 67 anos de idade. As ossadas, que 

possuíam forma ginecoide com contornos arredondados, depois de um processo de 

higienização serviram de molde para confecção da área principal do fantoma. A figura 8 

apresenta uma das estruturas usadas como referência 

 

 

Figura 8. Pélvis feminina adulta real para levantamento das dimensões e 

posicionamento dos aplicadores. 

 

Baseado nas dimensões obtidas com as pélvis reais foi elaborada a estrutura do 

fantoma, utilizando-se software AutoCad (2013). A estrutura foi composta de uma caixa 

principal e os eixos de movimentação. O fantoma foi construído utilizando metacrilato 

de polimetilo (PMMA), com dimensões úteis de 280 mm x 300 mm e uma espessura de 

parede de 12 mm. O PMMA foi cortado a laser através do equipamento DUA-1209, sob 

encomenda à Duplichaves Ltda. Aracaju, SE. A figura 9 apresenta o projeto do fantoma, 

as respectivas dimensões e o fantoma completo. 
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Figura 9. 1) Projeto do fantoma com as dimensões em milímetros; B) Fantoma 

completo. 

A caixa principal foi montada com as partes B, D, e E usando cola de acrílico 

impermeável. A parte B possui uma cavidade para a colocação do aplicador 

braquiterapia ginecológica. As partes em C foram fixadas umas às outras, formando 

uma parte móvel na direção coronal. As quatro partes em A, foram montados nas 

extremidades de F. A peça completa C, foi posicionada no interior de F, de modo a 

permitir movimentos controlados nas direções axial e sagital e também para fixação da 

bexiga artificial, formando dessa maneira um sistema de coordenadas. Uma escala 

milimétrica foi posicionada nos dois lados da caixa e na parte superior de C para que o 

usuário verifique as reais posições do sistema, e assim, possa, reproduzi-la. Na parte C, 

um transferidor também foi posicionado, de modo ao usuário também avaliar a 

angulação do sistema.  

 

6.3 Impressoras 3D, processos de impressão e materiais utilizados 

Impressão 3D é uma metodologia utilizando conjuntos de dados tridimensionais 

para a produção de modelos físicos 3D táteis (Rengier, 2010). O emprego desta técnica 

em procedimentos clínicos vem crescendo nos últimos anos. Atualmente impressoras 

3D, que utilizam bico de fusão podem reproduzir volumes tridimensionais com alta 

fidelidade e se empregada corretamente também pode ser utilizada para a reconstrução 

de estruturas clínicas relevantes em radioterapia como os volumes alvo planejados 

(PTVs), e os órgãos de risco. Estas estruturas artificiais, por sua vez, podem ser 

utilizadas em radioterapia, a fim de simular regiões intra-corporais durante simulações 

de novos tratamentos ou avaliação de novos equipamentos de dosimetria in vivo. 
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Os tipos de impressora 3D são subdivididos conforme o modo de impressão. 

Atualmente as principais técnicas incluem:  

 Selective Laser Sintering (SLS), onde pequenas partículas de termoplástico são 

fundidas por um laser; Stereolithography, onde um fotopolímero é curado com laser 

UV;  

 Laminated Object Manufacturing (LOM), onde camadas de filmes de plástico são 

coladas e moldadas por um cortador a laser;  

 Inkjet Printing Techniques (IPM), onde camadas de pó são liberadas e ligadas por 

um líquido adesivo depositado por um pistão; 

 Fused Deposition Modeling (FDM), onde termoplásticos fundidos, tais como (PLA) 

e (ABS) são extrudidos por uma cabeça de impressão, a fim de modelar o modelo 

protótipo. Embora, a técnica FDM apresenta baixa velocidade de impressão e 

precisão moderada dos pequenos detalhes no produto final, esta técnica atualmente é 

a mais utilizada, devido ao baixo custo das impressoras e dos termoplásticos usados 

para impressão (Rengier, 2010). A menor complexidade do processo de impressão e 

a portabilidade também são características que tornam impressoras deste tipo 

bastante populares. 

Os principais termoplásticos utilizados em impressoras 3D são PLA (polylactic 

acid ou ácido polilático) e ABS (acrylonitrile butadiene styrene). As diferenças básicas 

entre esses materiais são o ponto de fusão durante o processo de extrusão e o 

acabamento. Tendo em vista, o melhor acabamento e facilidade de manuseio neste 

trabalho; o material escolhido para a impressão das bexigas artificiais foi o PLA 

distribuído pela empresa Axon inc. utilizando a técnica de impressão FDM. Embora sua 

composição básica seja conhecida fez-se necessário um estudo adicional das 

propriedades físico-químicas relacionadas ao comportamento em campos de radiação, 

que será discutido no próximo capítulo. 
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7 Estudo das propriedades físico-químicas do 
ácido polilático (PLA)  

 

Nesse capítulo serão apresentados a metodologia e os resultados da 

caracterização do PLA como tecido simulador em radioterapia. 

 

7.1 Materiais e métodos 

A ICRU, em seu REPORT 44 - Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry and 

Measurement, recomenda que no processo de avaliação e caracterização de um material 

a ser utilizado num simulador a sua composição e pureza seja adequada, isso é, a sua 

composição elementar deve ser conhecida e, dentro da acurácia necessária para 

aplicação desejada, agentes contaminantes devem ser evitados, especialmente aqueles 

cujo número atômico seja maior que 20 (Z > 20). Outra característica importante que 

deve ser evitada é a falta de homogeneidade do material, de modo a evitar a má 

dispersão dos componentes e a porosidade, que por sua vez não devem introduzir 

incertezas maiores que 1% na transmissão da radiação, ou seja, na estimativa das doses 

(ICRU, 1989). Nesse sentido, com o objetivo de obter detalhes da composição e 

estrutura interna do PLA as seguintes técnicas foram utilizadas: 

 Composição elementar/Análise elementar CHN – Nessa técnica a amostra é 

totalmente queimada em um ambiente com abundância de oxigênio. O processo de 

queima reduz as amostras aos gases elementares dióxido de carbono - CO2, água - 

H2O e óxido nitroso - NO para as análises de carbono, oxigênio e nitrogênio, 

respectivamente. Esses gases são devidamente identificados, pois ficam retidos em 

colunas absorvedoras, onde são medidas as quantidades de massa (Ingel, 1988). 

Para esta análise, amostras de PLA foram preparadas e submetidas no analisador 

Perkin-Elmer modelo CHN 2400 (Norwalk, EUA), de modo a identificar a presença 

e as quantidades de carbono, hidrogênio e nitrogênio contidas nas amostras; 

 Composição elementar/Espectroscopia analítica – Esse tipo de técnica usa a luz 

emitida, absorvida ou espalhada para determinar o conteúdo e a concentração de 

espécies atômicas e moleculares presentes em um sistema químico. Na 

espectrometria de emissão atômica (AES) por plasma indutivamente acoplado 

(ICP), que é uma técnica apropriada para investigação da presença de metais, os 

átomos da amostra quando submetidos ao plasma, que é um gás eletricamente 
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neutro e altamente ionizado proveniente de um campo elétrico ou magnético, sofrem 

uma sequência de processos físico-químicos, incluindo ionizações. Durante o 

processo de rearranjo eletrônico os átomos emitem radiação eletromagnética com 

comprimento de onda característico dos elementos presentes. No equipamento de 

ICP-AES, a luz emitida é filtrada, e devidamente separada por região de espectro. 

Como cada região de espectro está associada a uma transição eletrônica, medem-se 

as intensidades luminosas, que por serem proporcionais às concentrações, permitem 

a determinação do percentual dos elementos químicos presentes (Montaser, 1988). 

Dessa maneira, para a identificação de metais amostras de PLA foram submetidas 

no espectrômetro Spectro Ciros CCD, modelo de Arcos (Kleve, Alemanha); 

 Densidade – A densidade de massa relativa à água foi obtida usando o método do 

picnometro, descrito por (Silva, 2012). Para essa análise a seguinte equação foi 

utilizada: 

 

𝜌 =
𝑚2−𝑚1

(𝑚4+𝑚2)−(𝑚1+𝑚3)
                                                   (7) 

 

Onde, m1, é a massa do picnômetro vazio em uma balança digital com 0,001 g de 

precisão; m2 é a massa do picnômetro e as amostras de PLA; m3 é a massa do 

picnômetro preenchido com água destilada e as amostras de PLA; m4 é a massa do 

picnômetro preenchido com água destilada; 

 Degradação por repetidas irradiações: Com o objetivo de verificar o comportamento 

e estabilidade dos materiais após longos períodos de exposição à radiação. Amostras 

de PLA com 2cm
3
 de volume foram irradiadas com uma dose de aproximadamente 

50.000 Gy usando o irradiador Gammacell 220 Nordion (Ontario, CA), equipado 

com uma fonte de 
60

Co. O mesmo estudo realizado para obter a composição química 

elementar foi repetido com as amostras irradiadas e os resultados foram 

comparados; 

 O coeficiente de atenuação mássico (µ/ρ): descreve a maneira de como uma dada 

substancia absorve ou espalha a radiação eletromagnética. Dessa maneira, o estudo 

relacionado à composição química permitiu avaliar teoricamente o comportamento 

do coeficiente de atenuação mássico através do programa Xcom (Berger, 1987); 
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 O Número atômico efetivo (Zeff): é um parâmetro útil para a interpretação da 

atenuação dos raios-X ou radiação gama em um meio complexo. Este número 

fornece informações básicas sobre as características do material composto 

(multielementar), dependendo da energia da radiação incidente e do número atómico 

dos elementos constitutivos (Yalçına, 2012).  Nesse sentido, o programa AutoZeff 

capaz de determinar o Zeff de várias substancias foi utilizado para obter os valores 

referentes ao PLA, considerando o espectro de energia do irídio-192 (Taylor, 2012).  

 

7.2 Resultados e discussões referentes à caracterização do PLA 

7.2.1 Composição química 

A tabela 1 apresenta os valores médios, em porcentagem, dos elementos químicos 

constituintes de termoplástico PLA obtidos a partir das técnicas descritas anteriormente, 

além dos valores médios de composição elementar de tecido mole (masculino e 

feminino), segundo a ICRU-44. Os percentuais de alguns materiais já utilizados como 

tecidos simuladores também são apresentados para comparação. 

 

Tabela 1. Valores médios do percentual por massa da composição por elemento obtido 

para o PLA, resultados de alguns tecidos do corpo e de alguns tecidos substitutos já 

empregados em radioterapia. 

Material 
Percentual por massa da composição por elemento (%) 

H C N O Outros Metais (< 0,01%) 

PLA 6,12 50,9 0,03 - 4,5 Si, 2,6 S, 0,5 B Ca, Fe, Sn  

Tecido mole
a 

10,2 14,3 3,4 70,8 Z > 8 = 1,3
1
  - 

Tecido adiposo
b 

11,4 59,8 0,7 27,8 0,1 Na, 0,1 S, 0,1 Cl - 

Osso
b 

3,4 15,5 4,2 43,5 
0,1 Na, 0,2 Mg, 10,3 P, 

0,3 S, 22,5 Ca 
- 

Água
b 

11,2 - - 88,8 - - 

Cera de abelha
c 

12,4 80,3 1,35 1,9 Si, Na (< 3%)  - 

Parafina
b 

15 85 - - - - 

Acrilico
b 

8 60 - 32 - - 

a
Composição média obtida no trabalho de (White, 1978). 

b
Valores apresentados na ICRU-44 (ICRU-44, 1989). 

c
Valores obtidos por Silva, et al.(Silva, 2012). 

1
Presença de elementos com número atômico maior que 8. 

 

A maior concentração dos elementos contidos nas amostras de PLA foram carbono 

e hidrogênio.  Em comparação com os tecidos do corpo listados pode ser observado que 

a maior semelhança entre as composições elementares ocorreu entre PLA e o tecido 
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adiposo. Considerando outros tecidos substitutos, o acrílico apresentou a maior 

semelhança com a composição do PLA.  

 

7.2.3 Densidade 

A tabela 2 apresenta os valores médios da densidade de massa obtidos para o 

termoplástico PLA e os valores para alguns tecidos do corpo e outros tecidos substitutos 

obtidos a partir da literatura. 

 

Tabela 2. Valores médios da densidade de massa relativa para o PLA, alguns tecidos do 

corpo e outros substitutos. 

Material 

Termoplástico Tecidos do corpo
 

Outros substitutos 

PLA Média 

±DP(%) 
Músculo

 
Adiposo

 
Osso

 
Pulmão Água Acrílico

 
Parafina

 

Densidade 

 

1,22 

± 4% 
1,05 0,95 1,92 

0,01 

- 

1,00 

1,00 

1,15 

- 

 1,20 

0,90 

 

A densidade do PLA apresentou maior concordância com o tecido muscular e a 

maior discrepância ocorreu com relação ao tecido ósseo. Considerando outros tecidos 

substitutos, a maior semelhança ocorreu com os valores do acrílico, o qual já é muito 

utilizado para essa finalidade (Silva et al., 2012).   

 

7.2.4 Degradação por repetidas irradiações 

O termoplástico PLA não apresentou alteração significativa em sua composição 

elementar nem tampouco em sua forma física após a irradiação com 50.000 Gy. Tendo 

em vista, que essa dose corresponde a 7500 sessões de braquiterapia, podemos afirmar 

que o PLA pode ser utilizado em simulações de braquiterapia sem a necessidade de 

estudos adicionais relacionados a alterações de suas propriedades físico-químicas.  

 

7.2.5 Coeficiente de atenuação mássico (µ/ρ) 

As figuras 9 e 10 apresentam o comportamento do coeficiente de atenuação 

mássico do PLA com relação aos tecidos do corpo e outros materiais simuladores, 

respectivamente. 
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Figura 10. Comportamento do coeficiente de atenuação mássico do PLA com relação a 

alguns tecidos do corpo. 
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Figura 11.  Comportamento do coeficiente de atenuação mássico com relação a outros 

materiais simuladores. 
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Considerando a faixa de energia do irídio-192 (Energia média de 380 keV), a 

variação do coeficiente de atenuação mássico para o PLA é semelhante à do tecido 

muscular, adiposo, mole e cerebral. Como já era esperada, a curva de variação para o 

tecido ósseo apresentou maior divergência. Considerando os materiais simuladores 

existentes no mercado e frequentemente utilizados os resultados do comportamento do 

coeficiente de atenuação mássico também foram semelhantes.  

 

7.2.6 Número atômico efetivo 

Utilizando o programa AutoZeff, e considerando o espectro de energia de irídio-

192, o valor de Zeff para o PLA foi Zeff = 3,17. Na comparação com o valor referente ao 

tecido mole (Zeff = 3,39) obtido por Kurudirek et al. (2014), utilizando o mesmo 

programa, a diferença foi de aproximadamente 6,5% (Kurudirek, 2014).   

 

7.2.7 Conclusões do estudo das características físico-químicas do PLA 

O estudo, relacionado às propriedades físico-químicas, descrito acima nos 

permite garantir que o termoplástico PLA pode ser utilizado em procedimentos de 

radioterapia (braquiterapia) não introduzindo grandes diferenças quanto ao 

comportamento da radiação no meio. Considerando a água como material simulador de 

referência, o estudo confirma a proximidade com o comportamento desse material 

quando exposto a fontes de fótons. 
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8 Técnicas dosimétricas 
 

Neste capítulo serão apresentadas as técnicas dosimétricas utilizadas para a 

obtenção das doses na superfície das paredes das bexigas artificiais do fantoma. 

 

8.1 Filmes Radiocrômicos  

 Os filmes radiocrômicos funcionam como dosímetros de radiação e os do tipo 

EBT da empresa ISP utilizados no desenvolvimento dessa tese foram exclusivamente 

desenvolvidos para as faixas de energia e de dose comumente praticadas em 

radioterapia. O filme radiocrômico escolhido e apresentado esquematicamente na figura 

12 pertence à terceira geração EBT e é composto por três camadas: 

 

 

Figura 12. Composição do filme EBT-3. Onde A e C são camadas finas de poliéster 

transparente e B a camada de substrato ativo.  

 

Considerando o esquema apresentado na figura 12, A e C são camadas finas de 

poliéster transparente, com aproximadamente 125 micrômetros de espessura, e B a 

camada de substrato ativo, com 30 micrômetros de espessura. 

O mecanismo da deposição de dose no substrato não é disponibilizado pelo 

fabricante do produto; porém, em suma, quando o filme é exposto à radiação o que 

ocorre é a polimerização do substrato, que irá promover uma alteração na cor na 

película. A intensidade da polimerização será proporcional à quantidade de radiação 

recebida, e, consequentemente, também será proporcional a dose recebida. A vantagem 

dos filmes da geração EBT é que não necessitam de câmaras escuras, como os filmes 

radiográficos comuns, e podem ser imersos em água, além de poderem ser cortados de 
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quaisquer tamanhos. A baixa dependência energética, a alta resolução espacial e a 

densidade próxima a da água tornam os filmes radiocrômicos uma excelente ferramenta 

na tomada da distribuição de doses em braquiterapia (Products, 2006).  

De acordo com Palmer et al. (2013), em braquiterapia HDR, o filme 

radiocrômico da geração EBT-3 é adequado para assegurar o correto funcionamento do 

equipamento e, consequentemente a concordância entre as doses planejadas e entregues 

(Palmer, 2013). Nesse sentido, os filmes radiocrômicos foram utilizados nesse estudo de 

modo a obter a distribuição das doses nas paredes das bexigas artificiais. 

As informações dosimétricas do filme exposto podem ser obtidas de diversas 

maneiras. Nessa pesquisa, a leitura foi realizada através do scanner Epson 10000XL e o 

software utilizado para a manipulação das imagens e conversão dos níveis de cinza foi o 

film QAPRO software distribuído pela empresa (Ashland ISP Advanced Materials, NJ, 

USA).  

 

8.2 Luminescência Opticamente Estimulada 

A luminescência opticamente estimulada (OSL) é a luminescência emitida por 

um material isolante ou semicondutor durante a exposição à luz (Mckeever, 1996). O 

material cristalino quando exposto à radiação ionizante sofre ionização dos elétrons da 

banda de valência criando pares elétrons-buracos. Dessa forma, os elétrons livres e os 

buracos são armadilhados nos defeitos pré-existentes no cristal, em estados 

metaestáveis. Após essa excitação, a amostra é estimulada por meio da exposição à luz, 

que irá induzir a liberação e a recombinação dos elétrons e buracos. De maneira 

resumida, o que ocorre é uma perturbação no sistema, que passa de um estado de 

equilíbrio para um estado metaestável. Desse estado, o sistema retorna ao equilíbrio 

através da estimulação por luz externa. Nesse retorno ao estado fundamental o cristal 

emitirá energia luminosa, que será o sinal importante e proporcional à quantidade de 

radiação previamente recebida pelo material. A taxa na qual o equilíbrio é restabelecido 

é função da concentração de cargas armadilhadas (metaestáveis), sendo que nos casos 

mais simples essa taxa varia linearmente em função da concentração de cargas 

armadilhadas. Em geral, a intensidade da luminescência é monitorada em função do 

tempo através de uma fotomultiplicadora, resultando em uma curva característica de 

luminescência versus tempo. A integral da curva de luminescência versus tempo está 
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relacionada com a concentração de cargas armadilhadas, que é proporcional (caso ideal) 

à dose inicial da radiação absorvida, o que constitui a base da dosimetria OSL. 

 

De acordo com a forma de estimulação luminosa no cristal pode se classificar a 

dosimetria OSL, da seguinte maneira: 

 OSL de onda continua – Nesse tipo de estimulação usa-se um comprimento de 

onda fixo e uma intensidade de luz estável, independentes do tempo, durante o 

esvaziamento das armadilhas. A luminescência é continuamente monitorada 

durante a estimulação óptica até todas as cargas a serem desarmadilhadas. De 

modo a discriminar os fótons provenientes do cristal dos fótons emitidos pela 

luz estimulante no material são utilizados filtros; 

 OSL de modulação linear – Nesse tipo de leitura a intensidade da estimulação 

óptica experimenta um aumento linear em um dado comprimento de onda; 

 OSL de modulação não linear – Ocorre quando a intensidade da estimulação 

óptica aumenta de maneira não linear, por exemplo, quando experimenta um 

aumento exponencial; 

 OSL pulsada – A estimulação é feita de forma pulsada, isso é, intervalos de 

intensidade zero e intervalos de intensidade com valor constante. Neste método, 

a luminescência é detectada somente após o fim da atuação da luz de 

estimulação. Dessa maneira, a OSL pulsada necessita de menos filtração, pois a 

emissão da luminescência do cristal não ocorre no mesmo instante da 

estimulação. 

 

Os dosímetros OSL utilizados nessa tese são pastilhas à base de óxido de 

alumínio dopado com carbono (Al2O3: C): comercial (TLD-500) (TLD Rexom Systems, 

Cleveland, OH), com um diâmetro de 5,0 mm e espessura de 1,0 mm. Esses dosímetros 

foram também posicionados nas paredes das bexigas artificiais, de modo a confirmar as 

doses apresentadas pelos filmes. 
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9 Procedimentos de preparação e metodologia de 
irradiação 

           

 Para esse estudo, duas bexigas foram impressas, de modo a avaliar a habilidade 

do fantoma em reproduzir a real distribuição da dose na superfície de uma bexiga 

humana quando submetida a um tratamento intracavitário de BATD em colo do útero 

utilizando aplicador do tipo Fletcher. Esse capítulo apresenta detalhes da preparação do 

fantoma e a metodologia utilizada para impressão.  

 

9.1 Delineamento e impressão tridimensional das bexigas  

Para conformar as bexigas artificiais foram adquiridas imagens tomográficas TC 

(arquivos DICOM) com uma espessura de corte de 3 mm referentes a região pélvica de 

pacientes reais com os aplicadores (aplicador Fletcher-style, Varian Medical Systems, 

Palo Alto, CA) já posicionados. As porções das imagens de TC correspondentes à 

bexiga foram separadas das outras partes da pelve. Os contornos das bexigas foram 

determinados por dois radioterapeutas, utilizando uma estação de trabalho BrachyVision 

(Varian Medical Systems, Milpitas, CA) versão 11.0 e, posteriormente, transformados 

em arquivos do tipo .stl para impressão. O volume médio referente aos dois contornos 

foi considerado para impressão. Uma impressora modelo 3D Touch (Cubify 3D 

Systems), pertencente à Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi utilizada para 

imprimir as bexigas artificiais com ácido polilático (PLA), a uma temperatura de 

extrusão de 195 
o
C. A figura 13 apresenta a bexiga artificial 2 sendo impressa através da 

técnica FDM. A espessura da parede das bexigas impressas é de 5 mm. 
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Figura 13. Bexiga artificial sendo impressa. 

 

9.2 Filmes 

Os filmes Gafchromic EBT3 (Ashland, NJ) foram usados para avaliar a capacidade 

do fantoma em reproduzir a real distribuição da dose na superfície da bexiga em 

procedimentos de BATD. Para este estudo, tiras de filme com uma largura de 1 cm 

foram fixadas nas paredes da bexiga artificial (cúpula, parede posterior, parede lateral, 

parede anterior, e base da bexiga), utilizando uma cola de silicone nas bordas. Em 

seguida, as bexigas foram cobertas por um filme plástico (densidade superficial de 

1,095 mg/cm
2
) para melhor fixar o filme radiocrômico na parede da bexiga e evitar o 

contato com a água. A figura 14 mostra a bexiga artificial 1 e as tiras de filme 

posicionadas na parede anterior para a irradiação. 

 

 

Figura 14. Bexiga impressa e o filme radiocrômico devidamente posicionado. 

 

As tiras foram cortadas utilizando uma guilhotina de papel. Após este 

procedimento, a bexiga e a caixa principal foram totalmente preenchidas com água, e os 



Rogério Matias Vidal da Silva Página 50 

 

aplicadores foram posicionados; Uma sonda Foley foi inserida nas bexigas, e, em 

seguida, preenchida com 7 cm
3
 de fluido radiopaco (Omnipaque ™). Após o 

procedimento de irradiação, os filmes EBT3 foram digitalizados em um scanner modelo 

Epson 10000XL. As imagens foram convertidas em mapas de dose usando o software 

Film QAPro (Ashland ISP Materiais Avançados, NJ, USA). 

 

9.3 Dosímetros OSL 

Para confirmar os valores de dose absorvida apresentados pelos filmes 

radiocrômicos, dosímetros OSLs (TLD-500) foram também posicionados nas paredes 

das bexigas artificiais. Esses dosímetros foram colocados em pontos centrais nas áreas, 

onde os filmes foram previamente posicionados. Neste trabalho, foram utilizados 10 

dosímetros OSL, e de modo que pudessem ser fixados nas paredes das bexigas 

artificiais; todo o aparato foi novamente coberto com filme plástico. As regiões onde os 

dosímetros foram posicionados durante a primeira irradiação com fonte de irídio-192 

foram marcadas na superfície da bexiga para evitar incertezas relacionadas ao 

posicionamento nas medições subsequentes. Três irradiações foram realizadas para cada 

bexiga.  

As leituras foram realizadas usando o sistema leitor OSL (modelo DOIN-L001), 

equipado com LEDs azuis e verdes, fabricado pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), e um sistema de aquisição de dados modelo Logan SAD-2000. 

Após cada ciclo de leitura OSL, as pastilhas foram tratadas termicamente a 400 
o
C por 

1h para posterior reutilização. 

  

9.4 Posicionamento e Planejamento 

Para obter os pontos e tempos de parada da fonte foi realizado planejamento 

ortogonal usando o sistema de planejamento BrachyVision. Três conjuntos de 

radiografias (anteroposterior e lateral) foram obtidos para determinar o posicionamento 

correto das bexigas artificiais com relação aos aplicadores, considerando a imagem 

inicial de TC como referência. O equipamento de raios-X modelo 125, fabricado pela 

CRX DM (São Paulo, BR), empregando-se tensão de 95 kV e produto corrente tempo 

de 75 mAs. 

Considerando que o documento ICRU-38 recomenda a obtenção de pontos obtidos a 

partir de duas radiografias ortogonais para relatar a dose na bexiga, no reto e no 
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sigmóide em procedimentos de braquiterapia do colo do útero; no intuito, de avaliar a 

posição do balão no interior da bexiga artificial e compará-la com a posição real na 

imagem TC foi considerada uma distância entre dois pontos fixos dentro do sistema. 

Para cada simulação, uma fração de 7 Gy, foi liberada de acordo com o sistema 

convencional Manchester, em que a dose de radiação é prescrita no ponto A. Para a 

determinação do ponto A, usando a estação de planejamento, uma linha reta foi 

projetada passando pelo centro de ovoide. Em seguida, a partir do ponto no tandem em 

que esta linha intercepta, o raio dos ovoides foi estendido superiormente e movido 2 

centímetros ao longo de todo o conjunto. Portanto, o ponto A foi definido em cada lado 

estando a 2 cm lateralmente sobre uma linha perpendicular a partir deste ponto no 

tandem (Viswanathan, et al., 2012). O irradiador GammaMed iX afterloader (Varian 

Medical System, Milpitas, CA), com uma fonte de 
192

Ir (atividade: 2.458 Ci) foi 

utilizado para irradiação. Três irradiações foram realizadas para cada tipo de dosímetro.  

Os pontos e tempos de parada da fonte obtidos no planejamento convencional foram 

usados em um plano 3D com base nas imagens de tomografia para avaliar a distribuição 

de dose na superfície da bexiga da imagem real. Os resultados do planejamento 

ortogonal e 3D com base nas orientações do GEC-ESTRO, com doses para os volumes 

de D0.1cc, D1cc e D2cc, também foram avaliados para cada contorno da bexiga (Pötter, et 

al., 2006). 

O planejamento ortogonal foi realizado porque esse tipo de planejamento é o mais 

comum no Brasil (Silva, et al., 2014). 

 

9.5 Calibração dos dosímetros 

9.5.1 Filmes Gafchromic  

Para a calibração dos filmes, placas de acrílico com dimensões de 37 cm x 37 cm x 

1 cm foram utilizadas. Tiras de filme medindo 15 cm x 15 cm foram posicionadas entre 

as placas. Um campo de 10 cm x 10 cm foi definido na superfície das placas, 

considerando-se um distância fonte superfície de 100 cm, em um acelerador linear 

Varian Clinac IX série (Palo Alto, CA), com energia de 6 MV. Três irradiações com 

cinco doses diferentes (1, 2, 5, 7, 12 Gy) foram realizadas. Esse mesmo set-up foi 

montado virtualmente no sistema de planejamento Eclipse (Varian Inc.) e os resultados 

foram comparados. Embora a calibração tenha sido realizada em um feixe clínico de 

6MV, espera-se que o procedimento de calibração não introduza incertezas decorrentes 
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da dependência energética, tendo em vista que os filmes são tecido equivalente 

(Products, 2006). Em seguida, os filmes foram escaneados e suas imagens foram 

posteriormente exportadas para o programa film QA PRO, para a obtenção da curva de 

calibração, com base nos valores de dose obtidos no sistema de planejamento. 

 

9.5.2 Definição dos parâmetros para uso dos TLD-500 

A reprodutibilidade do sistema OSL utilizado foi avaliada, de forma adaptada ao 

estudo do comportamento OSL, de acordo com Pagonis et al. (2004). Os seguintes 

índices foram avaliados: índice de variabilidade do sistema (SVI), que incluiu a 

avaliação (reprodutibilidade) de todo o processo (leitora, tratamento térmico, etapas da 

irradiação, e detectores); índice de variabilidade da leitora (RVI), que corresponde à 

reprodutibilidade do sistema leitor OSL; índice de variabilidade do detector (DVI), para 

avaliar a estabilidade do sinal dos detectores. Para o estudo da reprodutibilidade todos 

os 10 dosímetros foram irradiados com uma dose absorvida de 0,2 Gy, em três ciclos de 

irradiação, leitura e tratamento térmico foram efetuados. A SVI foi determinada como o 

valor médio da covariância (CV) de todas as medidas. 

A covariância obtida (desvio padrão como função do valor médio das três leituras 

OSL) para cada dosímetro foi utilizada. A RVI foi obtida a partir da covariância média 

(índice variabilidade do sistema) como função da média das leituras (média total das 

leituras OSL nos três ciclos de irradiação, medida e tratamento térmico). O DVI foi 

obtido por meio da raiz quadrada da diferença entre o SVI e valores quadrados RVI 

(Pagonis, 2010). Para reduzir o tempo entre a irradiação e a medição, os dosímetros 

foram divididos em dois grupos. 

Para calibração do sistema OSL foi utilizado o irradiador SOPHIA, pertencente a 

Universidade Federal de Sergipe, equipado com fontes de césio-137 (5,2 mGy / min ± 

0,06, 2013) (Silva, 2014). O centro de cada dosímetro OSL foi posicionado a 2 cm de 

distância da fonte. Uma pequena placa de acrílico com uma espessura de 0,3 cm foi 

utilizada sobre o dosímetro para obtenção das condições de equilíbrio eletrônico. Três 

irradiações foram realizadas para cada dosímetro com doses absorvidas de 1, 2, 5, 7 e 12 

Gy. Após as irradiações, foram realizadas as leituras dos dosímetros, sendo os 

resultados anotados, de modo a construir a curva de calibração. 
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10 Resultados 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir dos procedimentos 

dosimétricos utilizando filmes e dosímetros OSL. 

 

10.1  Design do fantoma e detalhes técnicos 

O método de construção do fantoma é simples; no entanto, atenção especial deve ser 

dada ao posicionamento da bexiga, para que esteja de acordo com as imagens da 

tomografia. A Figura 15 mostra o fantoma completo e o eixo do suporte da bexiga; além 

do sistema preparado para irradiação. 

 

 

Figura 15. A)Fantoma completo e eixos de movimentação; B)Fantoma preparado para 

irradiação. 

 A figura 16A apresenta a posição da sonda Foley em uma imagem de TC referente 

ao paciente 1, em uma vista sagital, e a figura 16B apresenta a projeção do aplicador em 

vista lateral, a partir da reconstrução 2D (reconstrução através do sistema de 

planejamento - TPS). Desta forma, para comparar a diferença entre as posições dos 

balões, a distância entre a última posição da fonte e o ponto central do balão na vista 

sagital foi considerada. Diferenças relacionadas aos planos coronal e axial não foram 

avaliadas. 
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Figure 16. A) Posição da sonda Foley em uma imagem de TC obtida na posição sagital; 

B - Projeção do aplicador a partir de radiografias ortogonais para bexiga artificial 1. 

Na visão sagital, as imagens revelaram diferença entre o posicionamento dos balões 

posicionados no interior da paciente real e no interior do fantoma. Para bexiga 1, a 

distância entre o centro do balão e a última posição de origem na imagem TC foi de 

aproximadamente 4,97 cm; enquanto que, a mesma distância no fantoma foi 5,78 cm. 

Para bexiga 2, as distâncias foram 5,31 cm e 6,12 cm na imagem TC e no fantoma, 

respectivamente. 

 

10.2  Resultados do planejamento 2D e 3D 

A Tabela 3 apresenta a média dos volumes totais das bexigas impressas definidas 

conforme os delineamentos realizados pelos radioterapeutas, e as doses em volume de 

D0.1cc, D1Cc e D2cc obtidas a partir do planejamento 3D. O desvio-padrão (DP) 

apresentado corresponde à diferença entre os volumes e as doses provenientes das duas 

delimitações. 

 

Tabela 3. Média e desvio padrão para o volume e para as doses com base nas diretrizes 

GEC-ESTRO. 

Bexiga 

Volume médio 

 (cm
3
) 

± DP (%) 

GEC-ESTRO 

Doses em volume(Gy) 

D0.1cc 

Média (Gy) 

± DP (%) 

D1cc 

Média (Gy) 

± DP (%) 

D2cc 

Média (Gy) 

± DP (%) 

Paciente 1 81,1 ± 24,5 11,5 ± 3,98 8,65 ± 2,89 6,99 ± 1,98 

Paciente 2 69,5 ± 13,45 9,83 ± 3,02 6,29 ± 2,25 6,03 ± 1,46 
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O maior desvio padrão (DP) no volume ocorreu devido às diferenças no 

procedimento de delimitação referente a bexiga 1. Os valores de dose nos pontos da 

bexiga conforme a ICRU, em geral, foram baixos. As doses médias para esses pontos, 

não apresentados na tabela, foram 1,59 e 3,02 Gy para os balões localizados nas 

imagens de TC 1 e 2, respectivamente; e 3,06 Gy e 4,56 Gy para balões localizados nas 

bexigas artificiais 1 e 2, respectivamente. O ponto ICRU bexiga localizado na bexiga 

artificial 2 apresentou o maior valor de dose, representando aproximadamente 65%, da 

dose prescrita. 

  

10.3  Filmes 

Neste estudo, os resultados obtidos utilizando os filmes EBT-3 nos permitiu 

determinar a distribuição da dose sobre a superfície das paredes das bexigas artificiais, e 

assim verificar a capacidade do fantoma em reproduzir a região intrapélvica real durante 

procedimentos BATD. A maioria dos valores de doses obtidos com os filmes está em 

conformidade com o sistema de planejamento. Por exemplo, as figuras 17 e 18 

apresentam a distribuição da dose nas paredes posterior e anterior da bexiga artificial 1,  

utilizando os filmes (caixa à direita) e os resultados obtidos com o sistema de 

planejamento (coluna da esquerda). 
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Figure 17. Distribuição da dose na parede posterior da bexiga 1. À esquerda, resultados 

obtidos do sistema de planejamento. À direita, resultados obtidos com o filme 

posicionado na bexiga artificial. 

 

  

Figure 18. Distribuição da dose na parede anterior da bexiga 1.  À esquerdo, resultados 

obtidos do sistema de planejamento. À direita, resultados obtidos com o filme 

posicionado na bexiga artificial. 
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Na bexiga artificial 1, a região de destaque da parede posterior mostrada na 

figura 17 recebeu doses entre 5,60 e 7,05 Gy, devido à proximidade com as fontes. Para 

a região anterior apresentada na figura 18 a variação de dose foi menor, tendo a área 

principal recebido uma dose de aproximadamente 2,8 Gy. O comportamento da dose na 

superfície da bexiga 2 foi semelhante. 

 

10.4  Dosimetria OSL 

Os resultados do índice de variabilidade do sistema demonstraram o bom 

desempenho do sistema OSL utilizado neste trabalho. A Tabela 5 resume os resultados 

da reprodutibilidade. 

 

Tabela 4. Dados do estudo da reprodutibilidade realizado para as pastilhas de Al2O3:C: 

índice de variabilidade do sistema (SVI), índice de variabilidade da leitora (RVI), e 

índice de variabilidade detector (DVI). 

Índice SVI (%) RVI (%) DVI (%) 

Grupo A 1,847 00 1,847 

Grupo B 1,952 00 1,952 

           

Os resultados para os grupos A e B mostram que os valores de SVI podem ser 

considerados os mesmos que os valores de DVI; assim, as características do leitor OSL 

não estão afetando os resultados DVI. Os resultados de DVI também demonstraram a 

boa estabilidade do sinal OSL provenientes dos dosímetros (Pagonis, 2010). 

Os valores de dose obtidos a partir dos três irradiações apresentaram, em geral, 

baixos valores de desvio padrão. Os resultados obtidos para as bexigas artificiais 1 e 2 

encontram-se resumidos na tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rogério Matias Vidal da Silva Página 58 

 

Tabela 5. Resultados da dosimetria OSL. 

Região 

Bexiga 1 Bexiga 2 

Min 

(Gy) 

Max 

(Gy) 

Média (Gy)  

± DP (%) 

Min 

(Gy) 

Max 

(Gy) 

Média (Gy)  

± DP (%) 

Cúpula 3,95 4,05 3,98 ± 0,05 6,35 6,51 6,41 ± 0,08 

Parede 

anterior 
2,23 2,37 2,31 ± 0,07 1,52 1,62 1,54 ± 0,03 

Parede 

posterior 
6,15 6,29 6,20 ± 0,07 6,98 7,10 7,03 ± 0,05 

Lateral 

esquerda 
2,11 2,90 2,61 ± 0,42 2,85 2,99 2,91 ± 0,07 

Lateral 

direita 
2,97 3,15 3,07 ± 0,09 2,42 2,78 2,55 ± 0,19 

Base 1,62 2,05 1,80 ± 0,21 1,58 1,75 1,64 ± 0,09 

 

A maior concordância entre os três irradiações está relacionada com a parede 

anterior. As diferenças foram mais elevadas na parede lateral esquerda da bexiga 2. A 

maioria dos valores está de acordo com os resultados obtidos a partir de TPS, e a maior 

diferença está relacionada com a parede posterior da bexiga 2. 
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11 Discussões e Conclusões 
 

Nesse capítulo serão discutidos os resultados obtidos com a simulação do 

tratamento utilizando o fantoma. 

 

11.1 Detalhes técnicos 

Procedimentos de braquiterapia intracavitária, em geral, estão associados com altos 

gradientes de dose. Assim, pequenos deslocamentos nas estruturas anatômicas internas 

da paciente durante a colocação dos aplicadores pode resultar em mudanças 

consideráveis na dose administrada (Hellebust et al, 2007). Além disso, na região 

pélvica, a definição pouco clara na imagem tomográfica dos limites da bexiga, ou seja, 

dos contornos do volume desse órgão, dificulta a separação geométrica desse órgão dos 

tecidos que a circundam, podendo aumentar a incerteza nas estimativas de dose-volume 

(Saarnak et al, 2000). Nos últimos anos, vários estudos têm investigado técnicas para 

otimizar o delineamento das paredes da bexiga, e por conseguinte, melhorar a 

compreensão de como variações nos métodos de delimitação da bexiga empregados 

pelos radioterapeutas, impactam sobre os parâmetros do histograma de dose-volume 

obtidos no planejamento da braquiterapia de colo do útero (Kirisits et al, 2007) (Duane 

et al, 2014) (Hellebust et al, 2007). 

Estes estudos, em geral, apresentam técnicas e metodologias para a otimização e 

avaliação dos contornos. No presente trabalho, os dois radioterapeutas convidados para 

contornar as bexigas nas imagens de TC, algumas vezes, tiveram diferentes 

interpretações dos limites da bexiga, o que causou diferenças de mais de 20% entre os 

volumes totais. 

De acordo com o trabalho de Saarnak et al. (2000), os volumes totais e pequenas 

variações destes, a partir de dois ou mais diferentes contornos, em geral, não são 

adequados para avaliar as estimativas de dose experimentada pela bexiga durante um 

procedimento de braquiterapia ginecológica, tendo em vista, que as diferenças na 

delimitação do contorno da bexiga em áreas fora da região de altas doses são menos 

importantes do que aquelas delimitações localizadas em regiões de baixa dose. A 

atenção deve ser focada, de fato, nas regiões que podem estar sujeitas a altas doses, 

porque pequenas variações entre os contornos podem promover doses que excedam o 

limite de dose razoável para os órgãos de risco. 
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Em um estudo mais recente, utilizando uma metodologia semelhante, porém 

adaptada as diretrizes GEC-ESTRO, Duane et al. (2014) apresentam o impacto sobre os 

histogramas de dose-volume, a partir de diferentes delineamentos para diversos órgãos, 

incluindo a bexiga. No estudo, a variação nos contornos da bexiga, delineados por cinco 

radioterapeutas, oscilou entre 10,3 e 38,3% considerando a dose absorvida no volume 

de 2 cm
3
 (D2cc). 

 No presente estudo, os dois delineamentos realizados para obter as coordenadas das 

bexigas artificiais deste trabalho, os coeficientes de variação estão em concordância 

com os resultados obtidos por Duane et al. (2014). Os valores obtidos para D2cc foram 

28,36% e 24,45% para as bexigas 1 e 2, respectivamente. 

Embora as bexigas artificiais tenham sido posicionadas corretamente no interior do 

fantoma com relação aos aplicadores, as posições dos balões da sonda Foley 

posicionados no fantoma e na imagem real apresentaram diferenças de 

aproximadamente 14% e 12% para bexigas 1 e 2, tal como mostrado na figura 16. Se a 

intenção da simulação fosse estimar os valores de dose no ponto de bexiga estabelecido 

pela ICRU-38, a concordância com o procedimento real, diminuiria, resultando em 

diferenças nos valores de dose obtidos. Neste caso, para otimizar a simulação, os 

contornos do balão também podem ser delineados para  a impressão tridimensional, 

permitindo que o balão seja posicionado corretamente. Para melhorar a concordância 

entre as bexigas reais e artificiais, imagens de ressonância magnética também podem ser 

utilizadas para facilitar o procedimento da definição do contorno (Hellebust et al, 2013). 

Nesse estudo, as doses nos pontos de referência segundo a ICRU-38 para balões 

posicionados no interior das bexigas artificiais e no interior das bexigas reais não 

apresentaram uma correlação com as doses nos volumes de 0,1, 1 e 2 cm
3
. 

 

11.2 Filmes 

Wachter-Gerstner et al. (2003) compararam as doses nos volumes da bexiga e do 

reto considerando os contornos exteriores desses órgãos e os valores de dose nas 

paredes. Os resultados indicaram que, quando a dose D2cc foi considerada, os valores 

calculados para os contornos externos eram quase idênticos aos valores D2cc para as 

paredes do órgão. Assim, nestes casos, pode-se supor que os volumes que receberam as 

doses mais elevadas estão inteiramente situados dentro da parede do órgão. 
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Especificamente para a bexiga, a região mais importante é, de fato, localizada nessa 

região, tendo em vista, que em seu interior existe apenas urina a ser secretada. 

O uso do filme radiocrômico em aplicações de braquiterapia tem aumentado nos 

últimos anos (Wachter-Gerstner, et al., 2005) (Palmer et al, 2013) (Todorovic et al, 

2006) (Martisıkova et al, 2010) (Lindsay et al, 2010) (Aldelaijan et al, 2011) (Uniyal et 

al, 2012) (Uniyal et al, 2012). No entanto, seu uso ainda é limitado a procedimentos de 

controle de qualidade. Por esta razão, os resultados preliminares obtidos neste estudo 

serão comparados apenas com os erros e as incertezas associadas ao próprio 

procedimento. 

O relatório da AAPM Task Group No. 138 e GEC ESTRO estabelece os limites das 

incertezas de dosimetria associadas às fontes de braquiterapia emissoras de fótons 

(DeWerd L, 2011). De acordo com este relatório, a incerteza expandida deve ser 

indicado junto com o valor medido da quantidade utilizando um fator de cobertura (k = 

2 – incerteza expandida), o que deve levar a uma incerteza global expandida de menos 

que 10%. Considerando-se o procedimento relativo à calibração dos filmes, a incerteza 

padrão combinada na dose-resposta foi de 4,3% para o lote de filme utilizado. Desta 

forma, a incerteza expandida foi estimada como sendo de ± 8,6% (fator de cobertura, k 

= 2). Este valor foi calculado pela combinação das incertezas do tipo A e B, o qual 

inclui as incertezas relacionadas a taxa de dose do procedimento de irradiação, a não 

uniformidade do filme e a reprodutibilidade do scanner utilizado. Este resultado está de 

acordo com os resultados obtidos por Palmer et al. (2013) e Uniyal et al.(2012). 

Na realização de medidas utilizando o fantoma projetado neste estudo, outras fontes 

de incerteza podem ser adicionadas aos valores medidos, as mais importantes são: a 

resolução espacial e angular do filme, decorrentes de possíveis falhas no processo de 

fixação das tiras de filme sobre as paredes das bexigas artificiais, possíveis gaps de ar 

dentro do sistema, possíveis falhas do processo de impressão, e pequenas diferenças de 

posicionamento das bexigas artificiais e das tiras de filme entre as irradiações. Apesar 

da possibilidade da ocorrência de todas estas fontes de incerteza, aproximadamente, 

83% das doses apresentadas pelos filmes exibiram discrepância inferior a 10% em 

comparação com os resultados obtidos pelo TPS; 66,7% apresentaram diferenças 

menores do que 5%. Estes resultados de reprodutibilidade são encorajadores e 

confirmam que o fantoma e a técnica de dosimetria utilizando filmes podem ser 
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utilizados, com o intuito de simular situações clínicas reais de procedimentos 

braquiterapia intracavitários. 

 

11.3 Dosimetria OSL 

Alguns dispositivos comerciais de dosimetria in vivo têm sido desenvolvidos para 

procedimentos de braquiterapia de câncer de colo do útero (Lambert et al, 2007). No 

entanto, há poucas descrições na literatura sobre o uso de dosímetros OSL em forma de 

pastilha para esta finalidade. Se por um lado, a forma macroscópica destes tipos de 

dosímetros (5,0 mm de diâmetro e 1,0 mm de espessura) pode ser considerada como a 

maior dificuldade para a sua utilização em situações clínicas in vivo. Por outro lado, o 

material Al2O3:C em si, já tem sido extensivamente estudado para aplicações dessa 

natureza, em geral, apresentando boa concordância com os valores preditos pelos 

sistemas de planejamento (Andersen et al, 2009) (Andersen et al, 2009) (al, 2013) 

(Kertzscher et al, 2011) (Hassouna et al, 2011). 

Um estudo similar e relacionado a este presente trabalho foi realizado por 

Sharma et al. (2013). No estudo, os autores apresentam o uso de dosímetros comerciais 

Nanodot (Landauer, Inc., Glenwood, IL) para medidas in vivo em pacientes sendo 

tratadas com BATD. Esse tipo de dosímetro é um disco de 5 mm de diâmetro e 0,2 mm 

de espessura. Para as medições, os autores posicionaram os dosímetros em afastadores 

retais modificados e, considerando um TPS usando o algoritmo TG-43, 90% dos valores 

obtidos apresentaram diferenças percentuais inferiores a 10%. Esses valores estão em 

linha com o nosso estudo, em que aproximadamente 92% dos resultados também 

apresentaram diferenças percentuais inferiores a 10% com relação ao sistema de 

planejamento.  

Considerando a bexiga, Hassouna et al. (2011) compararam os resultados de 

medições in vivo utilizando detectores semicondutores com os valores previstos pelo 

TPS usando radiografias ortogonais reconstruídas digitalmente e cálculos volumétricos 

baseados em imagens TC. No estudo, a sonda (raio de 2,4 mm) foi posicionada na 

superfície das paredes posteriores da bexiga, e os resultados das medições in vivo 

tenderam a ser menores do que as doses indicadas pelo ponto de referência da bexiga 

segundo a ICRU-38, obtido a partir do plano 2D. Os autores sugeriram que as regiões 

de alto gradiente de dose e a colocação das sondas in vivo (não exatamente posicionada 

nos pontos de referência da ICRU-38) poderiam explicar esse comportamento. Em 



Rogério Matias Vidal da Silva Página 63 

 

contraste com estes resultados, os dosímetros posicionados nas paredes posteriores das 

bexigas artificiais apresentaram, em geral, valores de dose mais elevados do que as 

doses previstas pelo ponto de referência da ICRU-38; No entanto, estes valores estão 

em melhor concordância com os valores obtidos no plano tridimensional para esta 

região específica. Com base nos resultados obtidos com os dosímetros OSL, esta maior 

concordância observada na situação clínica simulada pelo fantoma pode estar associada 

com o posicionamento mais precisa das pastilhas nas paredes artificiais e o 

comportamento estático de todo o sistema durante as irradiações. 

Kapp et al. (1992) relataram o comportamento da dose na base da bexiga 

(parede posterior, no presente estudo) e na cúpula dela, para pacientes submetidos à 

BATD utilizando um tipo de técnica de tomografia assistida. No estudo, os autores 

relatam que os valores de dose na base da bexiga foram significativamente maiores do 

que os apresentados na cúpula. Os resultados de OSL obtidos no presente estudo 

também mostraram um comportamento semelhante para a distribuição da dose na 

superfície das bexigas artificiais e, considerando estas mesmas áreas, os valores da dose 

para a parede posterior foram até três vezes mais elevadas do que aqueles na cúpula da 

bexiga (Kapp et al, 1992). 

Embora a reprodutibilidade das pastilhas OSL utilizadas neste estudo tenha sido 

confirmada, alguns valores de doses fornecidas por estes dosímetros, como na superfície 

posterior da bexiga artificial 2, apresentaram diferenças significativas em comparação 

com os valores preditos pelo TPS, o que demonstra algum tipo de dependência com o 

posicionamento em relação a fonte. De maneira geral, é possível confirmar que a 

dosimetria OSL permitiu a demonstração da eficiência do fantoma para reproduzir 

situações clínicas reais; no entanto, estudos mais específicos relacionados à dependência 

angular e ao comportamento desses dosímetros em regiões de alto gradiente de dose 

devem ser realizados. 

 

11.4 Considerações finais 

O fantoma protótipo apresentado neste estudo pode ser facilmente montado, e a 

região intrapélvica nas vizinhanças da superfície de bexigas reais pode ser simulada. 

O estudo preliminar de dosimetria utilizando filme radiocrômico e dosímetros OSL 

mostrou concordância (diferença inferior a 10%), na maioria das análises aqui relatadas, 

com os resultados obtidos a partir do sistema de planeamento. Com base nesses 
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resultados preliminares, é possível afirmar que o fantoma oferece condições para 

pesquisadores investigarem com mais acurácia o comportamento da dose na superfície 

da bexiga durante procedimentos BATD. Nesse sentido, a metodologia apresentada 

pode ser utilizada para validar algoritmos, investigar pontos de dose mais 

representativos, além de testes para novos sistemas de dosimetria in vivo. 
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APÊNDICE I Questionário 
 

BRAQUITERAPIA HDR INTRACAVITÁRIA DE COLO UTERINO COM FONTE DE IRIDIO-192 

Instruções: Para preenchimento apenas clicar (modelo digital) ou preencher quadrado da opção desejada 

O questionário é impessoal, e dessa forma não será vinculado a nenhum profissional nem tampouco a 

nenhuma instituição. O responsável para contato poderá ser qualquer servidor ligado ao serviço de 

radioterapia. O questionário deverá ser respondido único e exclusivamente pelo(s) médico(s) 

radioterapeutas(s) da unidade. O envelope de retorno deverá ser lacrado e reenviado ao nosso departamento.    

Instituição 

Nome: 

 

Endereço: 

 

Responsável (para contato): 

 
Telefone: 

 
Email: 

 

 
Planejamento de rotina 

 

Aparelho de Raios – X                  ☐ 

Obs.: 

 

 

Tomógrafo                                     ☐ 

 

Ressonância Magnética                ☐ 

 

Software suporta planejamento em 3D             ☐  

 

O planejamento 3D é feito rotineiramente        ☐ 

 

Quando são realizadas as sessões de braquiterapia 

 

Antes da teleterapia                                                                      ☐  

Obs.: 

 

 

Intercalada com a teleterapia                                                      ☐  

 

Após a teleterapia                                                                         ☐  

 

Quanto à prescrição e fracionamento de dose 

 

Há diferença na prescrição (fracionamento) caso seja verificado 

recidiva pós teleterapia                                   Sim  ☐    Não ☐ 

Obs.: 

 

 

Fracionamento para estágios IB-IIA - Doença em fase inicial 

N
o
 de frações 

HDR 

 

Dose/Fração 

Obs.: 

 

06 ☐ 7,5 ☐ 

07 ☐ 6,5 ☐ 

08 ☐ 6,0 ☐ 

05 ☐ 6,0 ☐ 

06 ☐ 5,3 ☐ 

Outros:  ☐ Outros: ☐ 
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Fracionamento para estágios IIB-IVA- Doença em estado avançado 

N
o
 de frações 

HDR 

 

Dose/Fração 

Obs.: 

 

05 ☐ 6,5 ☐ 

06 ☐ 5,8 ☐ 

04 ☐ 7,0 ☐ 

05 ☐ 6,0 ☐ 

06 ☐ 5,3 ☐ 

Outros:  ☐ Outros: ☐ 

 
Com relação ao ponto A de prescrição de dose 

 

Você considera como sendo um ponto anatômico                     ☐  

Obs.: 

 

 

Você considera como sendo um ponto geométrico                    ☐  

 
Definição dos pontos de avaliação de dose (rotineiramente) 

 

Utilização dos pontos definidos na ICRU 38                              ☐  

Obs.: 

 

 

Utilização das recomendações ESTRO                                       ☐ 

 

Utilização de método alternativo                                                 ☐  

 

O limite de tolerância é respeitado (dose na bexiga) < 80%     ☐  

 
Aponte quais os pontos de avaliação de dose utilizados na rotina 

  
                                                          

 
 

                                                                                       

Perfi

l 



Rogério Matias Vidal da Silva Página 74 

 

                                                                                        

Queixa de paciente com relação à dor abdominal ou disúria que pode estar associada à sobredosagem 

na bexiga durante e após a braquiterapia 

 

Nunca houve relatos                                                              ☐  

Obs.: 

 

 

Frequentemente                                                                     ☐  

 

Raramente                                                                              ☐  

 

 

Caso haja relatos de desconforto quais são os mais comuns 

 

Agudos, predominantemente dor abdominal (<6 meses)   ☐  

Obs.: 

 

 

Sub-agudos (>6meses)                                                            ☐  

 

Tardios (cistite)                                                                       ☐  

 

 

 

Comentários (opcional): 
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