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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo principal in-

vestigar as características principais de dosimetria e monito-

ração de feixes finos de raios-x, e sua aplicação a um Acelera

dor Linear de Partículas de 4 MV, para seu emprego na Radioci-

rurgia.

Com esta finalidade, construiu-se um sistema de colim£

ção adicional, composto de 3 colimadores de Chumbo, que permi-

te, a partir do campe mínimo protocolar produzido pelo acelera

dor, obter os feixes finos de 6, 1C e 15 mm ue diâmetros. Um

sistema de estereotaxia, juntamente com as modificações desen-

volvidas nos dispositivos de localização da unidade, fornecem

a exatidão requerida na localização do volume—alvo.

As informações ãosimétricas dos feixes finos, neces-

sárias na intervenção, radiocirúrgica, tais como: a relação te-

cido-ar (RTA), o fator de campo (C), o rendimento e a planura

foram determinadas com o detetor de Silício inserido a um simii

lador de água especial. As curvas de isodose de cada feixe ,

bem como suas isodoses totais simulando o tratamento, foram es>

tabelecidas com emu1soes radiográficas em condições que repro-

duzem satisfatoriamente as circunstâncias reais de irradiação

do paciente.

Os resultados nos permitem afirmar que é totalmente

exeqüível usar-se um Acelerador Linear de Partículas convencio

nal para a técnica de radiocirurgia estereotáxina.



INTRODUÇÃO

A concepvão anátomo-cllnica das enfermidades, definida

no pensamento médico nc réculo passado como " processo patoló-

gico produzido por uma lesão orgânica, localizada e concreta ,

situada em um órgão interno do paciente", produziu um processo

lógico no diagnóstico, que consistia, a partir dos sintomas do

doente, obter um conhecimento exato da índole e localização da

lesão.

0 desenvolvimento que se denomina prática médica ,

consistia e consiste até hoje fundamentalmente, em saber diag-

nosticar, prognosticar e tratar o processo patológico (VALENTI,

1962).

A patologia depois de diagnosticada, localizada e espe

cifiçada como causa da enfermidade, precisaria ser tratada e

muitas vezes com cirurgia.

Do ponto de vista cirúrgico, as barreiras naturais en-

contradas para penetração nas cavidades do corpo, tais como :

dor, hemorragia e infecção, são mais impenetráveis na cirurgia neu

rológica devido às características próprias do cérebro, órgão

mais vascularizado e guardado pela natureza , especialmente sob

o ponto de vista imunológico e funcional.

Com o avanço continuo das técnicas cirúrgicas foi pos-

sível, com o progresso da anestesia, hemostasia e assepsia, ao

cirurgião penetrar nas três cavidades do homem: abdominal, tora

xica e cranial.

Foi da contínua busca, por parte dos neurocirurgiões ,

de novas técnicas de hemostasia e das cada vez mais sofistica-

das vias de acesso às regiões profundas e basais do crânio, que

surgiu a Radiocirurgia Estereotáxicá que LEKSELL definiu como

sendo "todo procedimento de irradiação localizada, usando fon-

tes externas ao crânio, destinadas ã destruição de pequeno vo-



lume de tecido, normal ou patológico, de situação geralmente

profunda, localizado por procedimentos estereotáxicos e reali-

zado com finalidades terapêuticas". (LEKSELL, 1951, 1971;

KJELLBERG, 1979; BERAHA ET ALLI, 1984).

LEKSELL ET ALLI (1955) elegeram as radiações ionizan-

tes, como as mais indicadas para seu emprego na radiocirurgia

estereotáxica. Utilizando um aparelho de radioterapia conven-

cional de 250 KV, realizaram as primeiras intervenções em neu-

rocirurgia funcional, com intenção de produzir uma lesão no te

cido nervoso central, de forma semelhante â que se aplicava na

estereotaxia clássica. Do mesmo modo, usou em tractotomias -

psicocirurgicas (LEKSELL, 1955) e em gangliotomias na nevral-

gia do trigêmino (LEKSELL, 1971).

Posteriormente os mesmos autores observaram a neces-

sidade de empregar radiações de maior energia e escolheram

prótons como fonte de radiação externa (LEKSELL ET ALLI, 1960).

LARSSON ET ALLI (1963) realizaram a primeira intervenção deste

tipo na neurocirurgia funcional.

Na Universidade de Harvard, Boston, técnicas estereo-

táxicas são usadas para tratamento de tumores da pituitária -

(hipófise) e malformações Vasculares (KJELLBERG « KLIMAN, 19731 -

Este grupo utiliza o efeito "Bragg peak" do feixe de prótons

para aperfeiçoar as condições rádio-físicas. 0 grupo ja tra-

tou mais de 1.500 tumores da hipófise.

Apesar de LIDEN (1957), fazendo uma análise das pos-

sibilidades da física neste c«.mpo, recomendar fótons de alta

energia produzidos por aceleradores lineares de 10 a 20 MV ,

como técnica mais vantajosa para aplicação na radiocirurgia ,

a escola escandinava por razoe1* práticas construiu em 1968 um sis-

tema que permite irradiações simultâneas de vários feixes, pro

duzidos por múltiplas fontes de COBALTO-60, dispostas concentricamente ao



redor do foco a irradiar. Este sistema de aplicação clinica ,

denominado GAMMA UNIT I, permitiu uma aplicação generalizada da

radiocirurgia, originando uma grande experiência em uma ampla

variedade de lesões do sistema nervoso (LARSSON ET ALLI, 1974).

BARCIA ET ALLI (1977), da Faculdade de Medicina de Va-

lencia, deram um grande passo, introduzindo um método que empre

ga fontes de radiações convencionais de megavoltagem de uso ra-

dioterápico. Utilizaram o THERATRON-780, sistema de telecobal-

toterapia, acoplado ao sistema de estereotaxia para intervenções

radiocirúrgicas.

Apesar dos longos anos de experiência internacional,so

mente no presente as indicações clínicas da radiocirurgia este-

reotáxica têm sido menos discordantes e, assim, resultados sur-

preendentes têm sido obtidos no campo das malformações arterio-

venosas (angiomas), fistulas carótido-cavernosas espontâneas ,

crânio-faringiomas sólidos, tumores hipofisários, tumores da pi.

neal, neurinomas do acústico e até alguns casos de epilepsias

focais.

Baseado nas propriedades físicas evidenciadas por SARBY

(1974), "qualitativamente os resultados obtidos com a radiação

gama do Cobalto-60 também são aplicáveis em outros tipos de ra-

diação eletromagnética no inteivalo de energia de 0,4 a 10 leV,

para o qual o efeito Compton é o tipo de interação dominante" .

Juntamente com as circunstâncias práticas e econômicas descri

tas por LARSSOM ET ALLI (1974), nos dispusemos a desenvolver a

radiocirurgia estereotixica no MEVATRON-60, acelerador linear de

4 MV.



Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes

As radiações ionizantes são aquelas que têm energia su

ficiente para arrancar elétrons dos átomos, produzindo assim pa

res de ions. Podem ser de natureza eletromagnética, como os

raios-x, gama e ultravioleta, ou corpuscular, como os raios a^

fa, beta, protons e neutrons rápidos. (HALL, 1973).

A penetração destes feixes na matéria, em particular no

tecido, produzirão interações com os átomos que o compõe, geran

do absorção da energia do feixe pelo tecido.

A forma que esta absorção se dá é função do tipo deste

feixe, porém em qualquer caso aparecerão fenômenos de ionização,

excitação atômica e molecular e elevação de temperatura. Essas

ionizações fazem com que haja alterações químicas nas moléculas

constituintes da matéria viva. Tais alterações, dependendo de

sua intensidade e da região celular atingida, podem levar a da-

nos de intensidade variável e até a morte celular (MOURA, 1983).

Os danos das radiações dependem de um grande número de

variáveis físicas e biológicas.

Assim, por exemplo, a quantidade de radiação (dose), o

tipo, o tempo em que é imposta, bem como a espécie de tecido ir

radiado, a sua oxigenaçâo e a fase das células no ciclo celular

são alguns dos fatr res que interferem com o efeito das radiações.

Dosimetria da Radiação

0 conhecimento da quantidade de radiação, sua energia

e características geométricas do feixe incidente são fatores es

senciais para a compreensão dos efeitos biológicos das radiações.

A "International commission on Radiation Units" (ICRU)

definiu, em 1928, a primeira unidade de medida das radiações, o

Roentgen (R) , que corresponde â quantidade de radiação que pro-

duz uma unidade eletrostatica de carga em um volume de 1 cm3 de



ar seco.

Em 1956, a mesma entidade definiu o Rad (rad), uma me-

dida de energia absorvida pelos tecidos, estabelecida como a

quantidade de radiação que libera 100 erg por grama de tecido

irradiado. Atualmente o ICRU recomenda a utilização do Gray

(Gy) , unidade do Sistema Internacional (SI) de medidas que equi.

vale à liberação de energia de um joule por quilograma de teci

do irradiado (1 Gy = 100 rad).

Para satisfazer as necessidades do conhecimento da quan

tidade de energia liberada pelas várias fontes de radiação, fo-

ram desenvolvidos vários dosímetros, dentre eles, descrevemos os

utilizados neste estudo:

1. Detetor com câmara de Ionização

Basicamente constituída de um eletrodo central, e ou-

tro nas paredes da câmara, ligados ao eletrômetro.

A medida de dose baseia-se no fenômeno de ionização de

um gás. A ionização do gás produzida pela radiação, ccnsistena

remoção de um ou mais elétrons das moléculas do mesmo, formando

íons positivos e elétrons livres. O comportamento destas parti

cuias carregadas depende da geometria da câmara, do gás e do

campo elétrico aplicado entre os eletrodos para evitar sua re-

combinação .

Geralmente , o gás utilizado na câmara é o ar, nas condi

ções ambientais de pressão e temperatura. A corrente elétrica

fluindo através da câmara é medida no eletrômetro, permitindo a

determinação da quantidade de ionização e, por meio de cálculos

apropriados, obter a dose. As cawiaras podem ser projetadas de

muitas formas e dimensões e medir todo tipo de radiação que pro

duza ionização primária ou secundária (ATTI.X, 1968).

2. Detetor de Silício

0 detetor de radiação do estado sólido consiste de um



diodo de silício de junção p-n com cabo co-axial, envolvido por

material plástico de densidade próxima da água, acoplado ao ele

trômetro.

O detetor age como uma câmara de ionização de estado só

lido, a mudança na condutividade elétrica sendo induzida quan-

do a radiação ionizante é absorvida pelo sólido, produzindo ele

trons com energia suficiente para se mover através do mesmo. Ess

ta condutividade induzida é função da dose absorvida no mate-

rial e é usada como medida de dose se uma calibração apropriada

for feita.

Algumas das vantagens deste detetor frente ãs câmaras

de ionização são: resposta instantânea com o tempo, robustez e

dimensões reduzidas pois sua alta sensibilidade volumétrica per

mite medições em regiões de alto gradiente de dose (GREENING,

1981).

3. Filmes Radiográficos

A película radiográfica é formada de uma emulsão fixa-

da numa base de material plástico, que contém, em suspensão ,

cristais microscópicos de brometo de prata em material gelatino

so.

Quando a radiação interage com estes cristais, eles fi

cam suscetíveis a mudanças químicas, e formam o que é conhecido

por "imagem latente".

Após a exposição, quando o filme é então "revelado" ,

os cristais expostos ã radiação se reduzem a pequenos grãos de

prata metálica. Posteriormente o filme é "fixado" através de

uma solução química, que dissolve os cristais de brometo de

prata não reduzidos e endurecendo a gelatina da emulsão, não a

fetando a prata metálica.

A prata retida no filme, responsável pelo seu enegre-

cimento, é proporcional à quantidade de radiação absorvida.



Apesar da resposta do filme ser dependente da energia

da radiação incidente, do processamento (revelação e fixação),

da dose e das condições ambientais, ele mantém algumas proprie

dades sobre outros sistemas dosimétricos, tais como: alta reso

lução espacial que fornece uma representação visual em verda-

deira grandeza do campo de irradiação, conserva as caracterís-

ticas por longo período de tempo após a irradiação e processa-

mento, pode ser inserido em campos de radiação sem causar dis-

torção espacial destes campos (dimensões reduzidas), além de

poder ser utilizado em medidas relativas de doses absorvidas

(ATTIX, 1968; SCAFF, 1979).

Absorção e Dose Profunda do Feixe

Como citamos, as radições têm a capacidade de pene-

trar e ionizar átomos constituintes do tecido. Essas ioniza-

ções podem realizar-se por ionização direta dos átomos ou atra

vés de elétrons secundários produzidos pelo efeito fotoelétrico,

Compton ou formação de pares, a forma que elas se dão depende

da energia e do tipo de radiação incidente utilizada.

Para radiações eletromagnéticas de baixa energia, a

produção dos elétrons secundários é predominantemente a gran

des ângulos da direção dos fótons incidentes, gerando maior ab

sorção nos primeiros espaços percorridos pela radiação às cus-

tas dos elétrons retro-espalhados, produzindo maior ionização

nas regiões menos profundas. Com o aumento da energia do fei-

xe este ângulo diminui, e, portanto, os elétrons são espalha -

dos lateralmente e para a frente na direção do feixe incidente

(EVANS, 1955).

No caso de prótons acelerados, o espalhamento se pro-

duz na mesma direção do feixe, e a maior parte da energia se

libera no final do seu trajeto com uma grande produção de ioni

zação.



BARCIA ET ALLI [I'*!!) mostraram que para um feixe de

Cobalto-60, de 10 nun de diâmetro, a dose máxima (100%) é atingi,

da a 0,5 cm da pele, enquanto que a 6 cm, chega 60% da mesma.

Com energia mais alta a dose máxima é atingida a profundidades

maiores.

Além disso, como o feixe tem que atravessar meies ani-

sotrõpicos, a absorção de feixes de baixa energia apresenta di-

ferenças significativas ao penetrar nestes tecidos diversos. Pa

ra feixes produzidos em aceleradores de 400 KV a 10 MV, a absor

çao para o osso, músculo e outros tecidos são equivalentes (

JOHNS & CUNNINGHAM, 1978) .

Para alcançar uma dose profunda, com objetivo de obter

o efeito biológico desejado, reduzindo os efeitos nos tecidos

circundantes e na pele, é necessário usar a técnica de campos

convergentes. Então, precisamos recorrer a várias portas de en

trada dos feixes que convergem para o centro da lesão (LARSSON,

1974; LEUNG, 1978). Nesta região, para onde conflui a soma de

todas as doses parciais, temos altas doses de radiação, enquan-

to que são baixas para os tecidos por onde passam os feixes iso

lados.

A dose máxima na lesão para cada feixe é Limitada pela

dose na pele. Usando, como exemplo, o feixe de Cobalto-60 uti-

lizado por BARCIA ET ALLI, e considerando a dose máxima na pele

de 200 cGy, se quisermos dar uma dose de 2.800 cGy em uma lesão

que está a 8 cm de profundidade, teremos que usar 10 entradas pa •

ra conseguir tal intento.

Se utilizássemos fótons produzidos por aceleradores de

45 MV, a mesma dose seria atingida por três portas de entrada ,

entretanto a dose de saída do feixe seria da ordem de 500 - 600

cGy. Portanto, o limite de dose estaria na pele na saida do

feixe, já que, em altas energias, as doses em profundidade se



10

mantêm num trecho muito amplo.

Dificuldades na Dosimetria e Monitoração dos Feixes Finos

A dosimetria e monitoração dos feixes de radiação usa-

dos na radioterapia clássica é baseada nos protocolos publica -

dos pelos organismos internacionais, tais como: International

Atomic Energy Agency, International Commission on Radiations

Units and Measurements e outros.

No caso de feixes estreitos utilizados na radiocirur -

gia estereotáxica não há referências na literatura a respeito

dos procedimentos dosimétricos e de monitoração necessários pa-

ra o conhecimento destes feixes na aplicação terapêutica.

As medidas de dose de radiação com precisão são essen-

ciais na radioterapia, radiobiologia e na proteção radiológica.

A exatidão pode ser atingida somente se a calibração dos medido

res de dose (dosímetros de medição rotineira) estiver disponi -

vel e se os dosímetros forem aferidos regularmente para manter

seu desempenho, isto é, determinar sua resposta com relação a

uma dose absorvida conhecida. Isto sempre envolve pelo menos um

instrumento de referência (padrão) de alta qualidade metrológi-

ca.

Na radioterapia, a aplicação de doses incorretas pode

levar a danos irreversíveis e até a perda da vida. Na radiobio

logia pode conduzir a resultados inconsistentes ou enganosos.Na

proteção radiológica pode levar a avaliações erradas da situa -

ção, resultando em danos ã saúde ou altos custos nas medidas de

proteção.

Os feixes utilizados em radioterapia são habitualmente

dosados com câmaras de ionização (dosímetros de campo), calibra

dos com instrumento padrão, porém as câmaras têm dimensões a-

propriadas para os campos de até 40 mm de diâmetro, não sendo
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possível sua utilização para feixes menores.

Embora não possa ser considerado como um dosímetro de

campo, o detetor de diodo de Silício é a nossa única alternati-

va nas determinações experimentais dos feixes finos de 6, 10 e

15 mm de diâmetros. As medidas não são protocolares, mas confi

ãveis, pois a intercomparação com o dosímetro de campo pode ser

feita nas mesmas condições experimentais.
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Objetivos

Apesar dos recentes avanços na cirurgia de cabeça, o

tratamento convencional de algumas patologias intracranianas a

presenta grandes dificuldades técnicas. O uso do microscópio

nas intervenções, especialmente em mãos hábeis, aumentou a pos-

sibilidade de obtenção de resultados clínicos favoráveis. Con-

tudo, a remoção de tumores de cabeça, mesmo benignos, ainda re-

presentam considerável r^sco. Estes problemas técnicos, ineren-

tes à cirurgia tradicional, foram resolvidos parcialmente pela

introdução da radiocirurgia estereotáxica.

A partir de experiência adquirida em nosso ambiente de

trabalho,e usando tecnologia existente, nos dispusemos a inves-

tigar as características principais de dosimetria e monitoração

de feixes finos de raios-x, de 4 MV nominal, objetivando a im-

plantação deste sistema de terapia no nosso meio. Utilizamos -

detetores não protocolares, visto que os usados atualmente na

terapia por megavoltagem foram projetados para dosimetria de

campos de irradiação de dimensões acima de 40 nur de diâmetro.

O objetivo prático é estabelecer técnicas para obter -

informações a respeito de campos estreitos de radiação. Para

isto se requer o uso de detetores pequenos, devido ao alto gra-

diente de dose na secção transversal do feixe, quando comparado

com os feixes de radioterapia convencional.

Associada ao desenvolvimento de técnicas de monitoração

de campos de irradiação como parte do estudo, a obtenção de da

dos dosimétricos destes feixes abre caminho paia futuras compa-

rações, pois atualmente não há suporte bibliográfico.
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MATERIAL E MÉTODOS

MATERIAL

Descrição da Fonte de Raios-x

1. Descrição Geral

Os feixes finos de raios- x, objeto de nosso estudo, fo

ram obtidos no acelerador linear de partículas MEVATRON-60, fa-

bricado pela Siemens Medicai Laboratories, Inc., U.S.A..

A Unidade encontra-se instalada em uma sala com dimen-

sões 5,5 x 5,5 x 3,0 my e está blindada por barreiras de concre

to armado de espessura de 1,0 m nas paredes laterais e no teto,

obedecendo assim as normas estabelecidas pela Comissão Interna-

cional de Pioteção Radiológica, (ICRP, 1964;CNEN, 1973; NCRP ,

1976).

O MEVATRON-60 é basicamente formado de três componen -

tes principais: suporte e coluna de rotação, mesa de tratamento

e painel de controle. A figura 1, mestra os componentes e sis-

temas auxiliares.

Circuitos eletrônicos de controle do motor de giro da

coluna e do modulador que alimenta a alta tensão da fonte de m_i

croondas e canhão de elétrons estão contidos no suporte.

O feixe de tratamento é produzido no tubo de acelera -

ção linear, localizado na extremidade da coluna (cabeçote) de

rotação em torno do eixo que fica a uma distância de 100 cm do

alvo (fonte de raios-x). A estrutura de aceleração é um proje-

to avançado de onda estacionaria, com cavidades acopladas nas

laterais, permitindo condição de ressonância que minimiza per-

das de potência e aumenta a eficiência de absorção da energia

pelos elétrons capturados.

A fonte de microondas é um oscilador "magnetron" (WEBER,



1954; KARZMARK & PERING, 1973) com freqüência de 3 MHz e o ca-

nhão de elétrons am triodo especial que injeta elétrons no tubo

acelerados por um potencial de 15 KV.

A interação do tubo acelerador e a radio-freqüência (

RF) produz campos elétricos intensoi paralelos ao eixo de acele

ração. Os elétrons capturados pelos campos elétricos favoráveis,

espacialmente estacionarios, mas oscilantes no tempo, são acele

rados até a energia de 4 MeV.

Os elétrons acelerados interagem com alvo de Tungstênio

localizado na parte inferior do tubo e colinear com o feixe de

raios-x, onde parte da energia cinética é riansformada em fótons

com eneroia máxima de 4 MeV.

Contido no cabeçote está o sistema de colimação. Com-

preendido pelo colimador primário que define o campo máximo de

tratamento, 35 x 35 cm2, no isocentro {distância foco-eixo, DFE

= 100 cm) e dois pares de colimadores móveis que fornecem campos

de tratamento variáveis de 4 x 4 cmJ ao máximo. Monitores dig^

tais de ângulo de rotação da coluna, de abertuta e ângulo de gî

ro dos colimadores secundários (móveis) estão montados na colu-

na no eixo de rotação. O cabeçote possui também telémetro e de

finidor de campo ótico para ajuste da distância foco-superfície

(DFS) e tamanho de campo na superfície do paciente.

Localizado abaixo do colimador primário, encontra-se o

sistema de dosimetria e monitoração do feixe, o filtro homogene

izador do feixe de fótons e duas câmaras de ionização de trans -

missão para medidas de dose e taxa de dose. O filtro homogêneo,

zador de Alumínio projetado para atenuar a parte central do feî

xe,mais do que nos cantos, devido ao alto gradiente de fótons

produzidos do centro para as bordas do alvo (KARZMARK & PERING,

1973), deste modo homogeneiza o feixe sobre o ângulo sólido que

define o campo máximo especificado. Cada câmara de ionização ,
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independentemente, finda o tratamento quando a dose total pré-

selecionada for atingida. As câmaras contêm eletrodos de confi

gurações especiais que monitorara a simetria em dois eixos orto-

gonais principais do feixe e ccr-Ünadas com circuitos eletrôni-

cos, também a homogeneidade. A integridade do sistema dosimétri

co é verificada eletronicamente antes de cada irradiação.

A mesa, como parte do sistema de tratamento possui 5

graus de liberdade (SYMON, 1965): Movimento de elevação e de£

cendente , motorizado, controlado por painel fixo na nosa; os

movimentos lateral, longitudinal, rotação no isocentro e na co-

luna suporte são controlados manualmente. A parte superior da

mesa, apoio do paciente, possui ta;.pos de plásticos transparen-

tes removíveis para facilitar irradiações anguladas.

0 painel de controle, disponível fora da sala de tera-

pia, foi planejado para simplificar a operação diária do acele-

rador. 0 tratamento é controlado através de ajustes no integra

dor de dose , tempo de exposição, modo de operação, fixa ou ar-

coterapia. Indicadores luminosos mostram a situação dos blo-

queios (segurança) e monitores digitais fornecem as posições pré

-selecionadas dos parâmetros de irradiação.

2. Especificações

Energia: A energia do feixe de elétrons que incide no

alvo é 4 MeV, nominal. A dose no eixo central, para o campo de

10 x 10 cm7, no simulador de água a 100 cm de DFS e 10 cm de

profundidade é de 60% ± 2% da dose no mesmo eixo, na profundida

de de máximo (1,0 ± 0,2 cm ).

Rendimento: A taxa de dose na profundidade de máximo pa

ra o campo padrão 10 x 10 cma é de 180 cGy.min"1 .

Radiação de Fuga: A intensidade da radiação de fuga,a

1 m do alvo, fora do feixe útil, é menor que 0,1% da íntensida-
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de máxima do feixe (campo máxiro no isocentro).

Transmissão nos Colimadorest A transmissão dos raios-x

através de um bloco individual não excede 0,1% da intensidade

máxima.

Isocentro Radioativo: A variação da posição do isocen-

tro radioativo, devido a rotação do "gantry" (coluna) de 360° e

dos colimadores secundários de 180°, está confinada a uma esfe-

ra de 1,0 mm de raio.

Isocentro Mecânico; A variação da posição do isocentro

mecânico, devido a rotação do "gantry" de 360°, da mesa de tra-

tamento de 240° e dos colimadores secundários de 180°, está con

finada a uma esfera de 1,0 mm de raio.

Telêmetro ótico: A precisão do telêmetro ótico está

dentro de ± 2 nun quando a DFS varia de 80 cm a 125 cm.

Indicador Frontal ótico: Indica a posição do raio cen-

tral do feixe dentro de + 1,0 mm quando a DFS varia de 80 cm a

125 cm.

Rotação da Coluna: A coluna gira através de um ângulo

total de 360°. Controle de duas velocidades é fornecido de 0,2

e 1,0 RPM (nominal). Temos dois registradores de ângulo: um me-

cânico, graduado em incrementos de 1° e outro digital com reso-

lução de 0,5°, localizados na parte central do "gantry".

Rotação dos Colimadores: A montagem dos colimadores se

cundários gira de 180° em torno do raio central do feixe.

Mesa de Tratamento: Os movimentos possíveis são:

a. angular, 240° em torno do eixo vertical que inclui o isocen-

tro.

b. vertical, 81 - 131 cm acima do piso.

c. lateral, 16 cm em cima da coluna suporte da mesa.

d. longitudinal, 80 cm em cima da coluna suporte da mesa.

e. rotação, 335° em torno da coluna suporte da mesa.
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FIGURA l - Ilustração da unidade MEVATRON-60
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Sistema Auxiliar de Bandeja; Fixo na parte terminal do

cabeçote/ é utilizado para inserir uma bandeja transparente de

Policarbonato, servindo como apoio de blocos individuais de

chumbo para ^olimação de campos irregulares, não definidos pelos

colimadores secundários. Além de servir para colocação de fil-

tros em cunha, que modificam a homogeneidade do feixe.

Dispositivos Adicionais de Localização: Foram instala-

dos dois focos de raios "Laser" localizadores, preso nas pare-

des laterais da sala de terapia, que definem U.TI eixo horizontal

passando pelo isocentro da unidade. Temos também um retículo

com dois fios finos de aço de 0,3 nun de diâmetro que se cruzam,

marcando a posição do eixo central do feixe.

Sistema de Colunação Adicional

Para a obtenção de feixes finos, tivemos que incorpo

rar um sistema adicional de colimação que nos permitisse obter

campos menores do que o mínimo protocolar, que é de 4 x 4 cm2.

Os colimadores têm a forma cilíndrica, com 10 cm de al̂

tura por 6 cm de diâmetro externo, com canal central de 3,0 ,

5,6 , 8,5 mm de diâmetros que definem o tamanho efetivo do fei-

xe na distância foco-eixo (DFE = 100 cm). Os cilindros são fi-

xos em uma bandeja especial metálica de dimensões idênticas ã

utilizada no tratamento convencional, o que facilita sua inser-

ção no porta-bandeja. Quando na posição de irradiação, a parte

inferior dos colircadores fica a 42,7 cm de distância do isocen-

tro.

Sistema de Estereotaxia

0 MEVATRON-60 permite irradiação, no isocentro, de qual

quer ponto da circunferência que o cabeçote descreve no plano -

vertical. Portanto, com a ajuda dos movimentos da mesa de tra-
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tamento, podemos conseguir a colocação da lesão no isocentro, o

que permite a irradiação correta mediante a técnica de "feixes

cruzados" (MASSEY, 19 70; MOULD, 1981). Como as lesões a serem

tratadas na radiocirurgia são muito reduzidas, a localização dos

feixes a serem utilizados na intervenção, exige uma particular

exatidão, tanto na localização da lesão, como na incidência dos

feixes, a fim de permitir uma irradiação adequada.

Para satisfazer tais condições, como indicamos na in-

trodução, o sistema de estereotaxia desenvolvido pelo Serviço

de Neurologia da Faculdade de Medicina de Valencia, cujo aspec

to geral é mostrado na figura 2, é perfeitamente adaptável ã

unidade de terapia de megavoltagem.

A armação metálica quadrada "A", de 25 cm de lado que

serve de suporte aos demais componentes do sistema, é fixada so

bre a cabeça do paciente por quatro parafusos de aperto "T" si-

tuados no seu vértice. O assentamento da armação no suporte "S"

acoplado ã mesa de tratamento, a imobiliza durante a interven -

ção.

A incorporação a cada par de lados opostos da armação

de réguas guias "R", visíveis radiograficamente, permite (a par

tir de radiografias cerebrais ou tomografias adequadas) a loca-

lização e a determinação do volume a ser irradiado com precisão

milimétrica (BERAHA ET ALLI, 1984), possibilitando a desejada

coincidência do volume-alvo com o isocentro do acelerador line-

ar.

Os componentes de localização do sistema se constituem

de três escalas, e , e , e e perpendiculares entre si, fixas
Y Z

na armação "A", ver figura 3. Os deslocamentos longitudinal

"e ", transversal "e " e lateral "e " do caixilho preso na cabey x z

ça do pa-lente que desliza na armação, são monitorados pelas es

calas. As imagens radiográficas de perfil e frontal da lesão em
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FIGURA 2A - Armação metálica quadrada "A" com os parafusos

de aperto "T" nos seus vértices, apoiada no su-

porte "S".

FIGURA 2B - As réguas guias "R" incorporadas a cada par

de lados da armação "A".

FIGURA 2 - Aspecto geral do sistema de estereotaxia.
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Stuff»

FIGURA 3A

Escala transversal, "e
X

FIGURA 3B

Escala longitudina I,"e ".
y

FIGURA 3C

Escala lateral, "e

FIGURA 3 - Escalas de localização do volume-alvo do sistema

de estereotaxia.
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relação às réguas fornece as coordenadas no sistema estereotáx_i

co. Dois retículos solidários com o sistema permitem o seu ni-

velamento, a horizontabilidade (eixo horizontal passando pelo

volume-alvo) ficará garantida guando houver coincidência dos

dois focos de raios "LASER" do MEVATRON-60 com esses retículos.

0 arco "V" graduado, preso na parte superior do caixi-

lho, ver figura 4, com o centro solidário ao eixo horizontal de

finido pelos dois retículos, é ajustado pela escala "e ". Atra

vés do guia do colimador "G" (forma cilíndrica com canal circu-

lar no seu centro), que desliza no arco, consegue-se a vertica-

1idade do sistema, colocando-se o arco na posição correta com

"e " e fazendo-se coincidir o centro do feixe luminoso simulador

com o do guia-colimador. Desta forma, o acoplamento do centro

do volume-alvo no isocentro é conseguido para qualquer entrada

possível de irradiação.

As entradas ficam distribuídas em um retãngulo esférico

pelas possibilidades de giro da unidade de raios-x e do guia do

colimador. É possível determinar, para qualquer entrada, a pro

fundidade do alvo, subtraindo a distância colimador-pele da di£

tância fixa colimador-isocentro.

A figura 5, mostra a integração do sistema de estereo-

taxia com seus elementos, dispostos para intervenção radiocirúr

gica.
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FIGURA 4 - 0 arco graduado "V", preso na parte superior do

caixilho, com o guia do colimador "G" que desli-

za no mesmo.

FIGURA 5 - A integração do sistema de estereotaxia com seus

elementos, dispostos para intervenção radiocirur-

gica.
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Material Utilizado na Dosimetria

No estudo dos parâmetros dosimétricos investigados em-

pregamos os materiais com as seguintes características técnicas:

1. Dosimetria com Detetor

Simuladores de água-plãstico (comercialmente chamado de

acrílico), com densidade de 1.1 g.cm~s e dimensões de 13 x 13

cm2 de várias espessura? para irradiações perpendiculares ao

feixe, ver figura 6.

Detetor Diodo de Silício, volume sensitivo de 0,200

mm3, operando com processo de pequena junção, não precisando -

de voltagem de polarização. A resposta assimétrica é elimina-

da por ligação direta de um dos terminais do diodo na capa de

equilíbrio eletrônico.

Eletrômetro para leitura, acoplado ao detetor, com es

calas analógicas de taxa e integrador d^ dose, variando de

0-1000 rad.min" e 0-1000 rad, respectivamente.

A exatidão do sistema detetor-eletrõmetro é de ± 5% ,

comparável às câmaras de ionização protocolares e reprodutibi-

lidade de ± 1% no fundo de escala. 0 conjunto é fabricado pe-

la Nuclear Associates.

2. Dosimetria com Filmes

As mec i.das da distribuição espacial de dose em profun

didade, obtidas paralelas ao feixe, foram feitas com simulador

de água-plástico possuindo duas placas de 28 x 28 x 2 cm3 en-

caixadas, formando uma gaveta, para colocação das películas ra

diogrãficas virgens, ver figura 7. Nas irradiações perpendicu

lares utilizamos os mesmos simuladores do detetor.

A curva de calibração do filme KODAK MR/1, foi feita

utilizando-se ó densitômetro DIGITAL-DENSITOMETER II, fabrica-

do pela Nuclear Associates, com escala de densidade ótica de

0,4 - 4,50, sensibilidade de ± 0,02% unidades e abertura lumi-
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JkH
Pinos para aperto

Placas suplementares

Placa do dosimetro

Placas de retro-espaIhamento

FIGURA 6 - Simulador de égua-plástico.

Fi Ime

Fi Ime

FIGURA 7 - Esquema do simulador com filme feito de plástico (ac.-í-

Iico) opaco.
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nosa cum 1,0 nun de diâmetro. As curvas de isodose foram obti-

das através de um densitõmetro SCANDITRONIX, modelo RFA-1»auto

mático de procura em 2 eixos perpendiculares, cabeçote ótico -

de 2 mm de diâmetro, sensibilidade 0,01 unidades, monitorado -

por processador acoplado a um registrador HEWLETT-PACKARD, mo-

delo 7044A X-Y RECORDER.

Os filmes foram revelados por processadora automática

RUNZAMATIC - 130, fabricado pela E.M.B., com estabilizador ele

trônico de temperatura em 35°C ± 2°C e 90 s de revelação.
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Construção dos Colimadores

Os parâmetros de delimitação geométrica dos feixes pro

tocolares são caracterizados pela abertura do campo na região

do plano normal ao raio central no ponto de interesse ( na prá

tica na pele do paciente DFS = 100 cm).

A abertura dos colimadores de seção reta foram calcu-

lados geometricamente por semelhança de triângulos, consideran

do a fonte de raios-x como pontual.

A figura 8, ilustra o cálculo,

OFE

FIGURA 8

onde:

DPB * 57,3 cm: distância entre a fonte de raios-x até a super-

fície inferior da bandeja.

DFE * 100 cm : distância foco-eixo.

a : abertura de seção reta do colimador (diâmetro).

D : abertura circular do feixe efetivo de radiação

(diâmetro).
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por semelhança temos:

a _ DFB

D_ DFE

então a = -DFB- x D (1)
DFE C

Se a abertura dos colimadores fosse feita acompanhan-

do a divergência do feixe, eliminando a penumbra geométrica (

JOHNS & CUNNINGHAM, 1978) por efeito da seção reta dos colima-

dores que filtram o feixe nas bordas, teríamos melhores condi-

ções de irradiação na profundidade, mas sua construção envolve

ria técnicas apuradas de fabricação, além disso a colocação na

sua posição correta leva a dispositivos de localização não di£

poníveis na unidade.

Quanto ã altura dos colimadores, 10 cm de Chumbe, equi

valem a mais que 10 camadas semi-redutoras de absorção do fei-

xe, ou seja, menos que 0,1% de transmissão fora do feixe útil,

o que a torna adequada.

Como controle de qualidade, os colimadores foram rad^

ografados para verificação de bolhas de ar, rachaduras e tam.-

nho efetivo dos feixes finos no isocentro.

Estudo Dosimétricô dos Feixes

1. Revisão da Literatura

Conforme o BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY (1983), quan

do a energia do feixe é aumentada, torna-se progressivamente -

mais difícil determinar o fator espalhamento-pico (PSF), defi-

nido como sendo a razão entre a dose total (primária e espalha

da) e a dose devido ao feixe primário, obtidas na profundidade

de máxima dose. Desta forma para obter seu valor, devemos me-
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dir a dose total na profundidade de pico no simulador (profun-

didade de equilíbrio eletrônico) e então medir a componente pri

ntária. Isso é feito usando o mesmo detetor colocado na mesma

posição, envolvido por uma pequena massa de material simulador

(capa de equilíbrio eletrônico). As dimensões desta pequena

massa acima do ponto de medida devem ^er as mesmas do simula -

dor. A escolha das outras dimensões deve assegurar que a dose

primária no "ar" seja essencialmente a mesma que no simulador.

Entretanto, a dose primária é virtualmente aumentada por uma

proporção B, não conhecida, espalhada da pequena massa. Conse

qüentemente, o PSF aparente é reduzido na razão 1:(1+B), onde

B pode ser estimado (HENRY, 1974) entre 0,01 - 0,10 para mega-

voltagens de 2 MV a 30 MV. 0 valor exato dependerá do tamanho

e da forma da pequena massa. Medidas da relação tecido - ar

(RTA) e PSF estão sujeitas às mesmas dificuldades. O RTA de

um dado ponto no simulador, irradiado por um feixe de fótons ,

é definido como a razão entre a dose total (primária e espalha

da) e a dose devido ao feixe primário na mesma posição.

MARINELLO & DUTREIX (1973, 1975) apontaram que se d es

prezarmos um fator constante multiplicativo, então é possível

medir funções de espalhamento e em particular o PSF mesmo a

25 MV. Eles indicaram que para muitos propósitos, onde as me-

didas estão relacionadas com doses relativas, o fator desconhe

cido não apresenta problema. É suficiente ter informação do

fator espalhamento-pico normalizado (NPSF), definido por

MOCC IJ,J^ „-, «\ PSF (dado campo)NPSF (dado campo) = *-
PSF (campo padrão)

A figura 9 indica como um valor "empírico" de PSF po-

de ser obtido para um campo padrão (figura 9a) e para um campo

dado (figura 9b). Praticamente, o NPSF pode ser estimado como

a razão de duas determinações "empíricas',',cada uma sem fazer
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correções para atenuação e espalhamento na capa de equilíbrio

eletrônico. Desde que cada medida do PSF está sujeito ao mes-

mo erro sistemático, estes erros tendem a cancelar-se na norma

lização.

PSF empírico (campo dado) = PSF (campo dado)/(1+B)

Então,

PSF empírico (campo dado) _ PSF (campo dado)

PSF empírico (campo padrão) PSF (campo padrão)

= NPSF, por definição

Assim, um conjunto completo de valores de NPSF pode

ser obtido pela combinação de medidas de dose pico feitas no

simulador e dose no "ar" para vários tamanhos de campo, inclu-

indo o campo padrão, tomado como 10 x 10 cm2, cujo valor do

NPSF será exatamente 1,00. Como os valores normalizados não

são virtualmente afetados pelas variações na técnica de medida,

especialmente pela seleção arbitrária da capa de equilíbrio ,

eles são preferíveis para uma tabulação consistente de dados a

plicáveis aos raios-x gerados acima de 2 MV.

Para obtermos os valores de NPSF, procedemos da se-

guinte maneira:

- da figura 9a

Dj = Pj+ S:= px x PSFi

Ai = Pj+ Pi x B = Pj (1+B)

PSFi empírico = Di/Ai = PSFi/(1+B)

- da figura 9b

D 2 = Pz+ 82= P2 x PSF2
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FIGURA 9A - Campo padrão.

FIGURA 9B - Campo dado.

FIGURA 9 - Definição e medida do NPSF.
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A2 = P2 + P2 x B = P2 (1+B)

PSF2 empírico = D2/A2 = PSF2/ (1+B)

e NPSF =
PSFX

onde:

A : âose absorvida no centro da pequena massa de material.

B : espalhamento relativo no centro da pequena massa de mate-

rial.

D : dose total absorvida.

P : dose absorvida devido aos fótons primários.

S : dose absorvida devido aos fótons espalhados no simulador.

0 NPSF é igual à razão de dois "valores empíricos de

PSF", cada um sujeito ao mesmo erro relativo.

Um valor real estimado do PSF pode ser obtido, utili -

zando-se o NPSFfl , que é determinado pela extrapolação do NPSF

para o campo da área zero, pela relação:

PSF (campo dado) = NPSF (campo dado)
NPSFQ (campo zero)

2. Determinação da Porcentagem âe Dose na Profundidade (PDP)

As informações quantitativas dos feixes estreitos de

radiação requerem um sistema de medida suficientemente preciso

para a sua utilização na dosimetria. A escolha do detetor de

Silício-Eletrômetro levou em conta: sua precisão, comparável

â maioria dos sistemas empregados na calibração dos feixes con

vencionais da radioterapia e seu volume sensitivo de 0,200 mm1

compatível com as dimensões dos feixes a serem medidos.

Com o objetivo de comparar o comportamento do detetor

e a câmara de ionização de calibração, foram determinadas as



33

PDP dos campos protocolares de 10 x 10 c n * , 4 x 4 cm2 e os fe^

xes colimadores de 15, 10 e 6 mm de diâmetros.

O conjunto detetor-eletrõmetro foi comparado com o do

simetro FARMER-2570, no campo padrão de 10 x 10 cm2, DFS=100cm,

no eixo central, na profundidade de máximo. Devido ao ponto e-

fetivo de medida do detetor ser muito pequeno, foram tiradas

várias radiografias de localização deste ponto.

Na determinação das PDP, o detetor foi inserido no si.

mulador-plástico (ver figura 6), com espessura suficiente para

obtenção de dose máxima no raio central do feixe. O posiciona-

mento correto do aparato experimental foi feito com os dispos_i

tivos de localização do MEVATRON-60, tais como: simulador lumi

noso do campo, telêmetro ótico de distância, retículo do eixo

central e registradores digitais de ângulo do "gantry", auxiLi

ados por nivelador. As medidas foram tomadas, adicionando-se

material simulador entre o detetor e a fonte, ajustando sempre,

antes de cada leitura, a distância foco-superfície do simulador

para 100 cm.

Valendo-se das medidas de dose máxima e na profundid<a

de, calculamos as porcentagens de dose profunda, utilizando-se

de sua definição (BRIT J RADIOL, 1983; ICRU REPORT 24, 1976)

dada por:

pDp (S,d) =
 D ( S' d ) (3)

D(S'<W
onde:

D(S,d) : dose na profundidade d de material simulador.

D(S,d ) : dose na profundidade de máximo, d .

S : tamanho de campo.

3. Determinação da Relação Tecido-Máximo (RTM)

Isto foi feito com a mesma técnica de posicionamento

e leitura empregado na obtenção das PDP, só que o centro dete-
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tor colocado a uma distância fixa da fonte, DFE+<*max'
 e

nando-se placas de várias espessuras de simulador, medimos as

doses na profundidade de máximo e com acréscimo de material si.

mulador. Com estes dados, calculamos os RTM, utilizando-se de

sua definição (BRIT J RADIOL,1983; ICRU REPORT 24, 1976) dada

por:

RTM(S,m) = D(S>in) (4)
D(S'dmax>

onde:

D(S,m) : dose na DFE+d _ , com acréscimo m de material si-
max —

mulador.

D(S,d „ ) : dose na DFE + d , com acréscimo d de materialmax max max

simulador.

S : tamanho de campo na DFE+ d

4. Determinação do Fator Espalhamento Pico (PSF)

Para raios-x com energia acima de 400 KeV, o parâmetro

fundamental usado para quantificar o espalhamento é o fator

espalhamento pico (BRIT J RADIOL, 1983).

Como foi apontado no item 1, a grande dificuldade de

se obter o PSF é devido â quantidade de material em torno do

detetor nas medidas de dose no ar, que deve ser a mesma nas me

didas de dose no simulador, ou seja, a pequena massa envolven-

do o detetor deve produzir o mesmo grau de atenuação do feixe

primário e dos elétrons secundários como no simulador. Por

esse motivo, optamos por determinar o PSF através da medida de

dose pico (no simulador) e dose no ar, normalizadas para 1,00

para o campo padrão de 10 x 10 cm1 (MARINELLO & DUTREIX, 1973;

HENRY, 1974).

As medidas foram feitas nos campos quadrados variando

de 10 x 10 cm2 até 1 x 1 cm* e nos colimadores adicionais de



6, 10, 15 nun de diâmetros, com abertura do colimador secundário

de 4 x 4 cm1 , mantendo uma distância da fonte ao centro do de

tetor de 101 cm.

Os valores dos NPSF foram calculados a partir da equ£

cão 2.

Com o-; dados de dose pico, dose "ar" normalizadas pa-

ra o campo 10 x 10 cm3 e os NPSF, colocados no gráfico, estima

mos o valor real dos PSF para os feixes estreitos, extrapolan-

do-se a curva dos NPSF para o campo de área zero, obtendo o

NPSF-, e pela relação:

PSF(S, , NPSfJSJ (5)

NPSFQ(área zero)

determinamos os valores dos PSF.

5. Determinação da Relação Tecido-Ar (RTA)

Com os valores dos KTM e PSF calculamos os RTA dos

ĉ ripos colimados através da relação:

RTA(S,m) = RTM(S,m) x PSF(S) (6)

onde:
S : área do feixe colimado.

m : acréscimo de material simulador para a qual foi feito o

cálculo.

6. Dependência dos Colimadores Adicionais com o Tamanho de

Campo

Com finalidade de observar a dependência dos feixes -

finos em função da abertura dos colimadores secundários do Ace

lerador Linear, colocamos o detetor con capa de equilíbrio no

isocentro e fizemos leituras com cada colimador e sem eles, va

riando o tamanho de campo de 4 x 4 cm2 a 0,5 x 0,5 cm3.
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7. Qualidade dos Feixes Finos

Uma das maneiras de relacionar energia média dos fe_i

xes de raios-x em radioterapia é o levantamento da camada semi

-redutora (CSR) (MASSEY, 1970), "espessura de material sufici-

ente para atenuar o feixe de radiação de forma que a taxa de

exposição seja reduzida ã metade", através de condições experjL

mentais de boa geometria (NBS HANDBOOK, 87, 1963).

Com objetivo de observar se houve variação da qualida

de do feixe com o tamanho dos campos, determinamos as CSR em

mm de Chumbo para os campos 4 x 4 cm3, 6, 10 e 15 m de diâme-

tros.

8. Obtenção das Curvas de Isodose

A determinação da distribuição espacial da dose na

profundidade do simulador foi feita com emulsões fotográficas

tipo MR/1 da KODAK. Como ponto de partida determinamos a cur-

va de calibrsção (ALMOND, 1976; TUBIANA & DUTREIX, 1963), ca -

racterlstica da emulsão radiográfica.

Fizemos exposições em películas extraídas do mesmo Io

te (DÜTREIX & DUTREIX, 1969) empregado no resto do estudo, nas

mesmas condições de revelação e irradiação. De maneira a com-

patibilizar o objetivo do estudo com o método utilizado, apro-

veitamos a mesma geometria da radiocirurgia, com colimador que

proporciona o campo de 10 mm de diâmetro. Os filmes foram ir-

radiados perpendicularmente ao feixe de fótons, na distância

foco-filme de 101 cm, entre placas de material simulador, man-

tendo entre o filme e a fonte uma placa de espessura suficien-

te para se obter o equilíbrio eletrônico (profundidade de máxi.

ma dose). A curva de enegrecimento obtida representa as densî

dades óticas em função das correspondentes doses nominais ab -

sorvidas, LM (leitura monitor). Já que estamos interessados

unicamente na determinação das isodoses, portanto em medidas
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dosimêtricas relativas, não foi necessário referir-se na curva

ãs doses reais, sempre proporcionais a LM, constantes, para as

mesmas condições de irradiação.

De posse da curva de calibração, escolhemos na porção

de resposta linear da densidade ótica, um valor de dose nomi -

nal de 50 UM (unidades monitor) , a ser aplicada no resto do es»

tudo, de forma que o enegrecimento dos filmes seja linear com

a dose.

Objetivando conhecer a reprodutibilidade de leitura

do sistema, irradiamos 21 filmes com geometria idêntica â cur-

va de calibração, sempre com mesma dose de 50 UM, e, mediante

o densitômetro DIGITAL-DENSITOMETER II, obtivemos as correspon

dentes densidade óticas e estudamos estatisticamente os dados

observados.

No levantamento das curvas de isodose, os filmes fo-

ram expostos comprimidos entre duas placas de simulador como

mostra a figura 7.

O plástico (acrílico) foi preferido como material si-

mulador devido sua densidade de 1,1 g.cm" ser próxima da água

e tecido, e porque sendo opaco, a luz gerada pelo processo

Cerenkov não afeta o filme (ALMOND, 1976).

Os filmes foram irradiados paralelos ao feixe, com do

se que fornece a máxima densidade ótica na porção linear da

curva densidade em função da dose.

Posteriormente os filmes foram revelados nas condições

descritas anteriormente e analisadas pelo densitômetro automá-

tico de procura SCANDITRONIX, acoplado ao registrador HEWLETT

PACKARD.

Para o ajuste das curvas foram feitas irradiações nos

filmes perpendiculares aos feixes finos, nas profundidades de

máximo, 7,6, 14,3 e 19,8 g.cm~3 e analisadas também pelo traça

dor automático para obtenção das planuras.



Os ajustes no eixo central das curvas foram feitos

com as medidas de dose profunda em g.cm""1, obtidas com o dete-

tor de Silício e os ajustes perpenâiculares, atilizando-se das

planuras determinadas com os filmes.

Examinamos as planuras do feixe fino de 10 mm com o

detetor nas profundidades de máximo, 7,6 e 14,3 g.cm"2, varian

do sua posição ortogonal ao feixe de 2 em 2 mm para cada pro-

fundidade e com os dados traçamos as curvas de perfil, compan-

do-as com as curvas de planura dos filmes, nas mesmas profundi.

dades.

9. Determinação das Isodoses Totais

Com objetivo de obter uma relação suficientemente ele

vada entre dose absorvida pela lesão e tecido são, recorremos

ã técnica de campos cruzados (LEUNG, 1978) , fazendo incidir d_i

versos feixes sobre o alvo (LARSSON, 1974).

De acordo como indicamos na descrição desta técnica ,

sua aplicação requer uma exatidão na localização da lesão, o

que justifica o emprego do sistema de estereotaxia já descrito.

Lançando mão de simuladores da cabeça do paciente (piás

tico e parafina), semi-esféricos e com filmes perpendicular e

paralelo, juntamente com o aparelho de estereotaxia, simulando

a radiocirurgia, fizemos irradiações anguladas de 15° nos pla-

nos lateral e longitudinal. 0 ângulo entre os feixes serve para

preservar os tecidos cerebrais normais. A quantidade de dose

dada no isocentro no filme foi estipulada para se obter a máx_i

ma densidade ótica na porção linear da curva de enegrecimento.

Depois de revelados, os filmes foram submetidos ao

traçador de isodensidades, com calibração de dose máxima de

100% correspondente â maior densidade ótica encontrada no fil-

me (isocentro), resultando as curvas totais traçadas pelo re-

gistrador.



10. Calibração dos Feixes Finos

Objetivando a determinação dos rendimentos dos feixes

esti-eitos, calibramos o campo padrão de 10 x 10 cm3 , em água,

na profundidade de 5 cm, utilizando-se um dosímetro de campo

FARMER-2570. Na mesma geometria, colocando o detetor de Sil_i

cio na posição de máxima dose no simulador plástico, ajustamos

o potenciômetro do seu eletrômetro para se obter a mesma dose

obtida com câmara de ionização. Uma vez calibrado o conjunto

detetor-eletrômetro, levantamos os rendimentos na profundidade

de máximo, tomando 15 leituras para cada variação da LM, isto

é: 20, 40, 50, 60 e 80 UM no campo padrão e 15 leituras de do-

se para cada colimador adicional.

Com os dados, fizemos um estudo estatístico, obtendo

o fator de calibração e os fatores de campo dos feixes colima-

dos, que foram utilizados no cálculo dos rendimentos.



RESULTADOS

Construção dos Colimadores

A geometria na construção dos colimadores foi previa-

mente escolhida devido a dois fatores: abertura e altura.

1. Abertura Circular de Seção Reta

A abertura poderia ser feita quadrada ou retangular ,

porém a contribuição da radiação secundária difundida na pro -

fundidade do simulador no feixe circular de mesma área, é mais

elevada (CLARKSON, 1941; BATHO ET ALLI, 1956; DAY ET PLLI, 1981)

pelo fato da borda circular do colimador acompanhar a distri -

buição em ângulo sólido dos fótons de mesma energia que saem

do alvo, aumentando a dose em profundidade. Portanto, esco -

lheu-se a abertura circular.

A tabela 1 apresenta os diâmetros de seção reta, cal̂

culados e medidos, como também o tamanho efetivo dos campos no

isocentro obtidos através de radiografias.

Abertura
calculada

3,4

5,7

8,6

3

5

8

Abertura
real

,00 ±0,05

,60 ± 0,05

,50 ± 0,05

Diâmetro do
feixe ideal

6

10

15

,0

,0

,0

Diâmetro do
feixe real

5,90 ± 0

10,00 ± 0

15,10 ± 0

,05

,05

,50

TABELA 1 - Diâmetros (mm) de seção reta dos colimadores e dos

feixes no isocentro

2. Altura dos Colimadores

Com observações feitas com o detetor, colocando-se o

colimador de 10 cm de Chumbo de altura com absorvedor e sem ele,

determinou-se uma transmissão de 0,09%, estando portando dentro



das especificações fornecidas pelo ICRP REPORT 4, 1964 e NCRP

REPORT 49, 1976.

As radiografias de verificação de pontos de vazamentos

de radiação não apresentaram sinais de bolhas de ar ou rachadu

ras.

Porcentagem de Dose na Profundidade (PDP)

1. Reprodutibilidade do Detetor

A calibração do campo padrão 10 x 10 cmJ , na profundjL

dade de máximo na água com câmara de ionização, apresentou o

rendimento de 1,11 cGy.UM"1. Com o detetor de Silício coloca-

do na mesma posição da câmara, ajustando seu potenciômetro pa-

ra se obter a mesma medida, obtivemos, após 15 leituras de

50 UM com intervalo de confiança de 95%, os resultados apresen

tados na tabela 2.

LEITURA

MONITOR (LM)

50

RENDIMENTO

CÂMARA DE 10-

NIZAÇAO (cGy)

55,50

RENDIMENTO

MÉDIO-DETETOR

(CGy)

55,53

ERRO PADRÃO

0,13%

TABELA 2

As leituras observadas com o detetor não apresentaram

desvios significativos com relação ã dose determinada pela câ-

mara.

2. Intercomparaçao das PDP com Câmara e Detetor

0 gráfico da figura 10, compara as PDP do campo

10 x 10 cm2 obtidas com câmara de ionização na água e com o de

tetor no plástico. Observamos uma boa corcordância entre cur-

vas, com variação menor que 1% na maioria das profundidades ,

estando a maior diferença de 1,3% na profundidade de 2,0 g.cm-3.
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Estes resultados nos permitem utilizar o detetor de

Silício para o levantamento dos demais parâmetros dos feixes -

finos.

3. Porcentagem Dose Profunda

Com as porcentagens de dose profunda calculadas pela

equação 3, traçamos as curvas da figuraii, que relaciona a va-

riação da dose em função das profundidades em g. cm-2 para os

campos de 10 x 10, 4 x 4 cm2 , 15, 10 e 6 mm de diâmetros. Ve

rificamos que as PDP dos feixes finos obedecem ãs mesmas obser

vações feitas para campos protocolares de uma mesma energia ,

isto é: PDP aumenta quando as dimensões do campo aumentam {

JOHNS & CUNNINGHAN, 1978; BRIT J RADIOL, 1933).

Fator Espalhamento-Pico

A partir dos dados obtidos de dose-pico e dose no ar

normalizadas para o campo 1 0 x 1 0 cm2, calculamos os valores -

dos NPSF pela equação 2. 0 gráfico da figura 12 relaciona

estes parâmetros com o tamanho de campo.

De posse dos NPSF dos feixes estreitos e do NPSF» do

campo de área zero, utilizando a equação 5, calculamos os valo

res dos PSF dos feixes colimados mostrados na tabela 3.

COLIMADOR 6 mm 10 mm 15 mm

PSF 1 ,014 1,021 1,027

TABELA 3 - Valores do PSF dos feixes estreitos,calculados.

Relação Tecido-Ar

Após a obtenção dos RTM pela equação 4, relacionamos

os seus valores em função da profundidade em g.cm~a, como mos-

tra a figura 13.
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1,00 —

0,30

o Co Ii mador de 15 mm

a Co Iimador de 10 mm

• Co Ii mador de 6 mm

I 3 5 7 9

PROFUNDIDADE EM HjO (g.Cm

FIGURA 13 - Variação dos RTM com a profundidade.



Com os dados da tabela 3 e os valores dos RTM lidos no

gráfico da figura 13, calculamos os RTA dos feixes finos em vã

rias profundidades de água (g.cm~2) pela equação 6. A tabela

4 mostra esses valores que serão os utilizados na radiocirur-

gia.

PROFUNDIDADE

H20 (g.cnr
1)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

COLIMADORES

6 mm

1,014

0,956

0,894

0,835

0,776

0,722

0,674

0,628

0,582

0,542

0,505

0,469

0,440

0,413

0,385

0,361

0,338

0,316

10 mm

1,021

0,966

0,908

0,847

0,789

0,735

0,687

0,641

0,596

0,556

0,518

0,482

0,451

0,420

0,391

0,366

0,342

0,321

15 mm

1,027

0,982

0,925

0,867

0,810

0,755

0,705

0,657

0,611

0,570

0,532

0,496

0,462

0,430

0,400

0,373

0,349

0,328

TABELA 4.



Dependência dos Colimadores com Tamanho de Campo

Com os dados obtidos mostrando a dependência dos coli.

madores adicionais com a abertura dos colimadores secundários,

levantamos cs gráficos da figura 14,que relacionam a dose no

"ar" para cada colimador em função do tamanho do campo. A aná

lise dos gráficos mostra que a influência da abertura dos co^i

madores começa a aparecer quando sua abertura está com dimen -

soes próximas da abertura dos colimadores de feixes finos. Por

tanto, a radiação espalhada provinda destes colimadores não se

rã fonte de erro na dose dada na lesão, ainda que tenhamos um

erro de alguns milímetros no seu posicionamento. De qualquer

forma, a abertura dos colimadores secundários será mantida cons

tante. Todas as medidas foram feitas para essa abertura.

Qualidade dos i-eixes Finos

Determinamos experimentalmente as camadas semi-reduto

ras (CSR) dos campos 4 x 4 cm2 e dos feixes colimados de 15 ,

1p e 6 mm de diâmetros. Com os dados e através da regressão

linear, levantamos as retas da figura 15, que relacionam as do

ses em função da espessura de absorvedores de Chumbo (densida-

de 11,3 g.cm-3). Telas retas, as CSR são de 8,82 , 8,83, 9,15

e 9,44 mm de Pb referentes aos campos 4 x 4 cm1, 15, 10 e 6 mm

de diâmetros respectivamente. Observamos que as CSR aumentam

a medida que o tamanho de campo diminui, conseqüentemente a

energia média dos feixes também aumenta. Isto era esperado ,

pois a distribuição angular de energia dos feixes de raios-x -

em máquinas de megavoltagem, fornecidos por alvos de transmis-

são, tem um pico na direção dos elétrons incidentes (EVANS ,

1955; RAWLINSON & JOHNS, 1973; LEVY ET ALLI, 1974).



o Dose no "ar" sem colimadores adicionais,
2normalizadas para o campo 4x4 cm

•Dose no "ar" com colimadores adicionais,
2normalizadas para o campo 4x4 cm
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FIGURA 14 ~ Variação da dose nos col i madores especi ai s com a abertura dos co li madores secundários.
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Curvas de Isodose

1. Curva de Calibração dos Filmes

O gráfico da figura 16, representa densidade ótica e-a

função do logarítimo decimal da dose nominal LM. Observando o

gráfico, concluímos que a relação linear entre a densidade e

a dose no filme a ser utilizada está entre 10-100 UM. Escolh£

ntos a dose nominal de 50 UM que nos fornecerá uma boa resolução

nas leituras de densidade ótica, pois o valor da menor curva de

iscdose relativa de interesse clínico, obtida na leitura das

densidades óticas, seria de 20% (10 UM) da dose máxima dada no

filme, ou seja, 100% (50 UM).

2. Reprodutibilidade dos Filmes

Com os valores de densidade ótica obtidos dos 21 fil-

mes irradiados com a dose nominal de 50 UM, processados sepada

mente nas mesmas condições de revelação, 35°C + 2°C e 90s ,

construímos a tabela 5, com intervalo de confiança de 95%.

DOSE

NOMINAL

(LM)

50

DENSIDADE

ÕTICA

MÉDIA

1,41

ERRO

PADRÃO

3,69%

TABELA 5

O erro padrão de 3,69% resulta uma reprodutibilidade

aceitável.

3. Intercomparação Filme Detetor

Com os dados observados das medidas obtidas com filme

e detetor nas profundidades de máximo, 7,6 e 14,3 g.cm~J, para
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FIGURA I6 - Curva de calibração dos filmes KODAK MR/I.



o feixe colimado de 10 nun de diâmetro, traçamos as curvas de

perfil apresentadas na figura 17.

Pela figura, podemos observar que as curvas traçadas

com detetor e com filme concordam na maioria dos pontos verifdL

cados. Fica uma maior diferença de 5%, na profundidade de 14,3

g.crn"2, região de penumbra do feixe, nesta região, a radiação

espalhada é de menor energia, levando a uma excessiva sensibi-

lidade no filme (ATTIX, 1966; MOURA ET ALLI, 1985).

As diferenças entre as medidas com detetor e com fil-

me nos permitem afirmar que os filmes podem ser usados como

iueio de obtenção das curvas de isodose.

4. Curvas de Isodose

As irradiações dos filmes paralelos ao feixe analisa-

do pelo traçador automático de densidades óticas, nos permiti-

ram construir as curvas de distribuição espacial das doses den

tro do simulador. A figura 18 mostra estas curvas.
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FIGURA 17 - Planuras obtidas com filme e detetor nas profundidade de máximo, 7/6 e 14,3

para o feixe colimado de 10 mm, normalizadas para o eixo central.
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FIGURA 18 - Curvas de isodose correspondentes a um plano axial

dos feixes finos, normalizados a 100% para profun-

d idade de 1,0 g -2



Rendimentos dos Feixes Finos

Depois de calibrado o detetor com o dosímetro de cam-

po, fizemos leituras com o mesmo no campo 10x10 cm2 , no equil_í

brio eletrônico, DFS = 100 cm, e construimos a tabela abaixo.

LEITURA

MONITOR (LM)

20

40

50

60

80

DOSE MÉDIA

(cGy)

22,68

44,19

54,48

66,09

87,97

ERRO PADRÃO

0,29%

0,29%

0,22%

0,04%

0,05%

TABELA 6.

Com os valores da tabela 6, traçamos o gráfico da fi-

gura 19. Com ajuste estatístico da curva obtivemos a reta do

tipo:

D = FxLM + B (7)

-i

onde:

LM : leitura no monitor.

D : dose dada.

F : fator de calibração para o campo padrão dado em cGy.UM~\

B : constante.

A medida dos coeficientes F e B propiciam os seguin -

tes valores:
í

F = 1,089 cGy.UM"

B = 0,64 cGy
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FIGURA 19 - Variação, da dose com a leitura monitor da unidade de raios-x.



com coeficiente de correlação = 0,999O
o

Utilizando-se da mesma técnica de posicionamento e

leitura na obtenção do fator de calibração, fixamos LM = 50 UM

e observamos as leituras com os colimadores adicionais e cons-

truímos a tabela 7.

DIÂMETRO

COLIMADOR

S (nun)

6

10

15

DOSE

COLIMADOR

(cGy)

34,51

48,69

49,80

ERRO

PADRÃO

0,15%

0,10%

0,53%

DOSE CAMPO

PADRÃO (10x10)

(CGy)

54,48

54,48

54,48

FATOR DE

CAMPO

C

0,633

0,894

0,914

TABELA 7 - Determinação dos fatores de campo para os feixes

colimados.

onde:
Fator de Campo (C) = DOSE (campo colunado)

DOSE (campo padrão)
(8)

C = 1,00 para o campo padrão (10x10 cm2)

Portanto, o rendimento D(S,d ) dos feixes finos na profundi-

dade de máximo, com o colimadcr S, vem dado por:

D(S,d ) = F x C(S)
JIlaA

(cGy) (9)

Uma vez determinados os rendimentos dos colimadores -

na profundidade de máximo, podemos obter as doses em profundi-

dade, fazendo uso do RTA. Saliente-se que o fator de campo é -

constante no tempo, dependendo apenas da abertura dos colimado

res secundários. Entretanto, o fator de calibração F está su-

jeito a variações ao longo do tempo, devido a flutuações da -

unidade de raios-x, portanto devemos medir o seu valor antes -

de cada intervenção radiocirúrgica.



Isodoses Totais

As figuras 20, 21 e 22, mostram a distribuição total

das isodoses para os feixes colimados de 6, 10 e 15 mm de diâ-

metros no plano paralelo ao feixe para 7 entradas de irradia -

ção com intervalo de 15° entre os mesmos. A curva de isodose

de 100% normalizada para o centro da lesão (JOHNS & CUNNINGHAM

1978), corresponde ã dose máxima da combinação dos 7 campos de

irradiação, na profundidade de 8 cm.

E as figuras 23, 24 e 25, mostram a distribuição total

das doses no plano perpendicular ao anterior para 16 entradas

de irradiação nas mesmas condições anteriores.

Dose na Lesão

Utilizando-se dos RTA e dos PSF, podemos calcular a

dose dada na lesão (em profundidade) para cada entrada pela re

lação:

D(S,d )
D(S,m) = ^^- x RTA (S,m) (10)

PSF (S)

onde:

D(S,d ) : rendimento (dose dada) na profundidade de máximo,max

com o colimador S.
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FIGURA 20 - Distribuição total das doses no plano Y = 0,

correspondentes a 7 campos de irradiação com

intervalo de 15 entre os mesmos, produzidos

pelo colimador de 6 mm. Normalizadas para 100%

no centro da lesão a 8 cm de profundidade.
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FIGURA 21 - Distribuição total das doses no plano Y - 0,

correspondentes a 7 campos de irradiação com

intervalo de 15 entre os mesmos, produzidos

pelo colimador de 10 mm. Normalizadas para 100%

no centro da lesão a 8 cm de profundidade.
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FIGURA 22 - Distribuição total das doses no plano Y - 0,

correspondentes a 7 campos de irradiação com

intervalo de 15 entre os mesmos, produzidos

pelo colimador de IS mm. Normalizadas para 100%

no centro da lesão a S cm de profundidade»
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FIGURA 23 - Distribuição total das doses no plano X = 0,

correspondentes a |6 campos de irradiação com

intervalo de 15 entre os mesmos, produzidos

pelo colimador de 6 mm. Normalizadas para I00%

no centro da lesão a 8 cm de profundidade.
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FIGURA 24 - Distribuição total das doses no plano X = 0,

correspondentes a |6 campos de irradiação com

intervalo de 15 entre os mesmos, produzidos

p:lo colimador de 10 mm. Normalizadas para

no centro da lesão a 8 cm de profundidade»
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FIGURA 25 - Distribuição total das doses no plano X = 0,

correspondentes a |6 campos de irradiação com

intervalo de 15 entre os mesmos, produzidos

pelo colimador de 15 mm« Normalizadas para 100%

no centro da lesão a 8 cm de profundidade.



CONCLUSÃO

Um Acelerador Linear de Partículas usado em Radiotera

pia convencional pode ser adaptado à técnica de Radiocirurgia

Estereotaxica pois:

1. É possível adaptar-se colimadores especiais que nos dêem os

campos de 6, 10 e 15 mm de diâmetros.

2. Os fatores dosimétricos, tais como: relação tecido-ar (RTA),

fator de campo (C), rendimento e planura dos campos peque-

nos são compatíveis com este tipo de tratamento.

3. O dispositivo de estereohaxia que usamos permite uma boa a-

daptação ã mesa do acelerador linear, dando a segurança ne-

cessária às técnicas de localização.

4. As composições de isodoses mostram que as doses nos tecidos

vizinhos estãc em nível compatível com as tolerâncias dos -

mesmos.

Entretanto, deve-se tomar uma série de cuidados duran

te a utilização desta técnica, pois seus limites de tolerância

são menores do que os utilizados n.. Radioterap_ia_ convencional.

Na adaptação desta técnica ao acelerador linear recomendamos:

1. Que os parâmetros dosimétricos sejam determinados experimen

talmente para cada unidade. Não usar dados de bibliografia,

pois diferenças de espectro poderão ser intensificadas.

2. A medida do rendimento deve ser feita, de preferência com -

mais de um método, pois não temos procedimento protocolar .

3. A fixação do sistema de estereotaxia (paciente) deve se fei.

ta com muito rigor, pois deslocamentos da ordem de 1 mm po

dem ter conseqüências desagradáveis.

4. Estabelecer um procedimento padronizado, pois se um dos pa-

râmetros não for adequadamente tratado, as conseqüências pa

ra o paciente poderão ser desastrosas.
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APÊNDICE

Termos Especiais Utilizados na Radioterapia

campo padrão;

Definido arbitrariamente como sendo o campo de irradî

ação de 10 x 10 cm2 na superfície do simulador de tecido.

campo protocolar:

Refere-se aos campos de irradiação definidos pelos -

protocolos internacionais de dosimetria e monitoração dos fei-

xes de radiação utilizados na Radioterapia (Dimensão mínima -

40 mm de diâmetro).

capa de equilíbrio eletrônico :

Pequena massa de material simulador de água que envol^

ve os detetores de radiação com espessura suficiente para ob

tenção do equilíbrio eletrônico.

dosímetro de campo:

Instrumento de medida de radiação, cujo desempenho e

estabilidade são apropriados para ser usado nas medições rotinei

ras dos parâmetros físicos dos campos de irradiação de uso ra-

dioterápico. Este dosímetro é calibrado anualmente com um ins

trumento padrão de alta qualidade metrológica.

equilíbrio eletrônico :

A condição de equilíbrio eletrônico na profundidade -

do simulador, irradiado por um feixe de fótons, é conseguida -

quando a quantidade e energia dos elétrons secundários produz^

do pelos fótons que entram num pequeno volume de simulador, é

igual a quantidade e energia dos elétrons secundários produzi-

dos dentro do mesmo volume que saem.

porta de entrada :

Área na superfície do paciente onde incidem os campos



de irradiação.

profundidade de máxima dose :

Para uma dada qualidade de radiação, a profundidade

no simulador que a dose máxima ocorre.

profundidade de máximo :

Mesmo que profundidade de máxima dose.

profundidade no simulador :

Ê a medida que vai da superfície do simulador ao lon-

go do eixo central do feixe de radiação até o ponto de intere£

se dentro do simulador. Para todos os dados deste trabalho a

superfície do simulador é normal ao eixo central do feixe de

radiação.

rendimento :

Uma medida da taxa de dose do feixe de radiação na pro

fundidade de máximo, produzida por uma unidade de tratamento -

radioterapico. Neste trabalho, é a medida da dose em cGy.UM"1

produzida pelo campo padrão de irradiação na profundidade de

máximo.

sistema de estereotaxia :

Sistema de localização do volume-alvo no cérebro do -

paciente com precisão milimétrica.

unidade monitor :

Representa a leitura obtida a partir da câmara de io-

nização do acelerador linear, fornecida pelo monitor da mesma.

Originalmente,uma unidade monitor deve corresponder a dose de

1 cGy, no campo padrão, na profundidade de máximo.



Definição dos Parâmetros Físicos

1. Definição da porcentagem de dose na profundidade (PDP)

max

FIGURA 26 - Diagrama ilustrando a definição da PDP.

PDP(S,d) = Dose total em A

Dose total em B

onde:

Dose total em A D(S,d) : dose na profundidade d de materi.

ai simulador

Dose total em B = D(S,d ): dose na profundidade de máximo,

s
DFS

"max"

: tamanho de campo.

: distância foco-superfície.



2. Definições do fator espalhamento pico (PSF), da relação te-

cido-máximo (RTM) e da relação tecido-ar (RTA).

DF E

max

FIGURA 27 - Diagrama ilustrando as definições do PSF, RTM e RTA.

PSF (S) = Dose total em B

Dose em B dos fótons primários

RTM(S,m) = Dose total em A

Dose total em B

RTA(S,m) = RTM x PSF =

onde:

Dose total em A

Dose em B dos fótons primários

Dose total em B (primária + espalhada) = D(S,d ) : dose na

DFE + d , com acréscimo d de material simulador.

Dose em B dos fótons primários : dose devido aos fótons inciden

tes na superfície do simulador.

Dose total em A (primária + espalhada) = D(S,m) : dose na

,^ . com acréscimo m de material simulador.
nlaX -•
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S : tamanho de campo na DFE + d
* max

DFE : distância foco-eixo.

OBS.: Nestas definições o termo "primário" denota todos os fó

tons incidentes na superfície do simulador. Na prática, signi

fica que estão incluídos um número significante de fótons espa

lhados da fonte e dos colimadores.


