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I. OBJETIVOS

Esta tese tem como objetivos:

a) comparar a distribuição de dose no plano central de um

tumor de bexiga, obtida por cálculos baseados en curvas

de isodose, con a medida realizada COP doslmetros teraw

luninescentes de fluoreto de lítio.

b) medir a distribuição de dose no resto do volume tumorai

considerado, e no reto, õrgao crítico neste tipo de tra_

tamento.

Para este estudo erpregou-se a Telecobaltoterapia.

11. INTRODUÇÃO

0 emprego das radiações ionizantes no tratamento de t£

mores requer o conhecimento preciso da distribuição de dose

em todo o volume irradiado. No planejamento dos tratamentos

radioterápicos, calcula-se apenas a distribuição da dose no

plano central do tumor,c o m curvas de isodose apropria^

das, pois é bastante difícil e árduo o calculo da dose em

qualquer outro ponto fora deste plano (1), (2).



Ainda que aplicadas todas as correções de inoaogeneidade dos

tecidos» de ossos ou de cavidades contendo ar, a distribuição da

dose absorvida calculada no plano central do tumor, i função

direta da leitura das curvas de isodose, cuja exatidão ten como

suporte, a experiência de que a procede.

A reprodução, er. URI paciente, deste plano de tratamento as_

sin determinado, sofrerá ainda a influincia dos erros, não só ±

nerentes ao equipamento utilizado para a irradiação be» como ao

técnico que o processara. Assim sendo, a reprodutibilidade, em

paciente, de un plano de tratamento proposto, constitui um fato

de grande importância na prática da Radioterapia.

lio passado, muitas tentativas de medidas de distribuição

de dose absorvida foram limitadas pe1as~dificuldarfes decorren-

tes dos sistemas detetores de radiação disponíveis. Recentercen

te (1962), entretanto, ""erner et ai" (3) mediram com, cariara de

ionização de 6 mr. de diãr.etro, a dose absorvida no cérebro, crâ

neo e tireoide, na terapia com raios-X para "tTnea capitis" em

crianças, utilizando para tal un sinulador de cabeça "Rando -

Alderscn". "Kuba et ai" (4) ainda con cãnara de ionização e um

simulador de cabeça, estudaram, em radiografias dentárias, a dç>

se en pontos selecionados dsntro da cabaça, bem como a dose na

entrada 4o feixe de radiação e a dose nas gonadas.

0 progresso dos'sistamas de iredidas levou, nos anos naís
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recentes, ao desenvolvimento da dosimetria ternoiuninescente,cujo

aperfeiçoamento vem possibilitando sua aplicação» cada dia «ais

ampla, no campo da dosimetri a cl ínica ( 5 ) , ( 6 ) , ( 7 ) .

Korsnop ( 8 ) , fazendo uso de un simulador de corpo in te i ro e

dosfmetros termolurainescentes, realizou um estudo comparativo eii

tre 15 inst i tu ições, com o in tu i to de v e r i f i c a r se a distribuição

da dose absorvida em pacientes (tratados sob um protocolo nacio-

nal) era realmente idêntica a que havia sido prescr i ta . Outros u

ti l izadores da dos 1 met r i a termoluminescente foram "Beck et ai "(9),

que,analisaram a distr ibuição da dose absorvida em simulador d e

corpo i n t e i r o , irradiado com baixa taxa de dose de exposição.

"Eichhorn" (10 ) , ainda cora dosfmetros ternoluminescentes«comparou

as curvas de isodose obtidas em computador, com as medidas em um -

simulador de tórax. "Zaneil i e Spiers" (11) por sua vez, estuda^

ram os problemas de dosímetri a óssea (distr ibuição de dose em trt_

bécula óssea) em vertebras de homens, cachorros e porcos através

o emprego de dosímetros termoluminescentes. "Keurck et a i " (12)

com o mesmo tipo de dosímetros e um simulador de corpo in te i ro pu_

blicaram um trabalho detalhado da dosinetria do tratamento da Do

ença de Hodgkin com Cobaitoterapia. "Mansfield et a i " (13) ainda

com o mesmo tipo de dosTmetro, estudaram a distr ibuição tri-dimeri

sionai de dose absorvida em cabeça e pescoço. "Vacirca et ai"(14),

com simulador de tórax e dos 1 metri a termoluminescente apresentaram



comparação detalhada entre doses calculadas e medidas en exposi-i

fões com aparelhos de raio-X diagnóstico.

Esta série de estudos demonstra a importância da confirna

ção pratica da distribuição da dose absorvida prevista pelos pla_

nos de tratamento radioterãpicos, no empreço clínico das radia

ções ionizantes. Por outro lado, todas as informações e a expe

riência neste assunto disponíveis em nosso paTs, tem sido sempre

trazidas do exterior. Por esta razão, e ainda com o propósito

de verificar com recursos próprios COPO ocorre, em um paciente,a

distribuição teórica da dose absorvida prevista por um plano de

tratamento, além de seu comportamento em totó o volume irradiado,

procurou-se reproduzir, con auxTüo de um simulador de corpo hu-

mano "Rando-Aiderson", o tratamento de um tumor de bexiga. Foi

escolhido, para este primeiro estudo, o tumor de bexiga, por ser

ele um tumor de freqüência apreciável (155/100.009 de população

(15), e ainda segundo o "American Cancer Society", 50% das nor -

tes por tumor de bexiga, decorrem de falhas no tratamento (16).

Paralelamente deve haver bastante cautela no'sentido de pro

teger o reto, órgão crítico neste tipo de tratamento e localiza-

do exatamente atrás da bexiga. Concoritantenente procederam- se

a medidas para verificar a distribuição da dose absorvida segun-

do a técnica penduiar com filtro en cunha, ainda pouco difundida

em nosso meio.
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Dos métodos empregados na determinação da dose em profundida

de, a dcsinetria termol uni nescente i um dos mais con veni entes. Dejj

tre suas diversas vantagens que levaram i escolha de mini-dosTme-

tros de L1F para o estudo proposto, deve-se ressaltar: a possj^

bilidade de medidas praticamente pontuais devido as suas pequenas

dimensões físicas, o fácil manuseio, a grande resistência mecâni-

ca e quTmica, a dependência energitica praticamente inexistente

do LiF no intervalo de energia a que seriart expostos, a possibi-

lidade de diversas re-utilizatões e ainda, ao contrário das câma-

ras de ionização, não sofrerem qualquer influência de umidade,pros

são atmosférica e temperatura ambiente (17).

Sara reproduzir o turor de bexiga escolhido, utilizou-se un

simulador de corpo inteiro "Rando-Alderson", com dimensões de uma .

mulher-padrão, e constituído de esqueleto humano envolvido por ma

terial equivalente ao tecido hunano (18), apresentando Inclusive

todas as assimetrias de ur. paciente real. Este simulador cuja

descrição detalhada i feita no item III.5, i, até a presente data,

o melhor simulador do corpo humano de que se dispõe.

Para irradiar o tuncr simulado, selecionaram-se dois planos

de tratamento: o primeiro, baseado na terapia estática, utilizar»

do a técnica da irradiação dirigida com auxilio do chamado " pino

e arco",empregando três campos angulados de 120° entre si (técni-

ca mais divulgada e há bastante temno empregada em nosso meio)e o
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segundo, baseado na te-apia c inet ica, com dois arcos de 120° (cada)

e uti l izando f i l t r o em cunha (técnica esta que apenas recentemen-

te corceçou a &er aplicada, entre nos, nos planos de tratamento de

tumor de bexiga).

Ambos os planos de tratamento a serem verificados através ne_

didas com dosTnetros te rr.iol uni nes centes foram executados com uni-

dades de teleterapia con Cobalto-60, por ser, dentre os diferentes

tipos de irradiadores para ta l indicados, o mais empregado ent nos_

so país.

III. MATERIAL E MÉTODOS:

111.1 Unidades de Teleterapia com Cobalto-60

Na terapia estática foi ut i l izada uma unidade de Cobal_

to-60 da "Atonic Energy of Canada", Modelo Eldorado, com dis_

t incia fonte-pele Igual a 80 cm, enquanto que na terapia ci_

nêtica foi empregada uma outra unidade, também d a "Atomic

Energy of Canada", Modelo Theratron-80, com igual distância

fonte-pele.

111.2 DosTmetro tipo "Baldwin-farmer"

DosTmetro tipo "Baldwin-Farmer-2502", padrão secundário
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da "Nuclear Enterprises", com câmara de ionização de 0,6cm ,

utilizado nas verificações e nedidas de dosinetria das unida

des de Cobalto-60.

111.3 Simulador de Água para Câmaras de Ionizaçao

Construído e aperfeiçoado no Laboratório de Dosimetri a

da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (C.B.T.N.), em

plexi-glass , com dimensões 30x 30x 30 cm e segundo especifi

cações da "International Commission on Radiation Units and

Measurements" (19). Este simulador, conforme mostra a(fig.l)

nos permite três possibilidades de medidas: eixo central,4cm

a esquerda e 4 cm a direita, em cada uma das seguintes pro-

fundidades: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm e 25 cm. Empregou-se

este simulador em conjunto com dosímetro "Baldwin-Farmer"nas

medidas dosimétricas.

111.4 Simulador de Ãgua para Dosímetros Termo!uminescentes

Projetado e construído peio Laboratório de Dosimetria da

C.B.T.N., com as mesmas dimensões e especificações do anteri^

or, conforme mostra a (f ig . 2) , este simulador,também de p1e_

xi -g lass , permite o uso simultâneo, em cada placa, de 39 mj_

n1-dosímetros termoluminescentes, distantes 1 cm um do outro.

As placas podem se deslocar, de 1 em 1 cm, perpendicularmen-

te ao eixo central, desde 5 até 25 cn de profundidade.



Fig. I - Simulador d* Agua par* Câmara» d* lonizaçlo



Fig. 2 - Simulador tfa Agua para Mini-Dotimttro» TarmolumintteantM
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Este simulador foi utilizado na verificação das curvas

de isodose dos canpos de irradiação e na calibração dos d£

símetros termoluminescentes.

I I I . 5 Simulador de Corpo Humano de fabricação "Rando-Alderson'

E constituído de um esqueleto humano envolvido por ma-

t e r i a l equivalente ao tecido mole e com dimensões idênticas
vas de uma "mulher-padrao" ( f i g . 3)

0 tecido mole e simulado por borracha sintét ica de isç>

cianato. Seu material ê estável em relação â temperatura e

outras condições ambientais, além de ser resistente ã abra_

são, laceração e impacto, não se deteriorando sob irradiação.

Tem massa específica de 0,985 g/cm e número atômico e

fet ivo igual a 7,30 (18) . As cavidades ósseas são preenchi^

das com o nes no mater ia l , em substituição a seus constituir^

tes perdidos. Possue 33 seções transversais de 2,5 cm d e

espessura cada uma, com ori f íc ios de 1,4 mm de diâmetro,dis_

postos em forma de grade, onde podem ser colocados os dosí-

netros termoluminescentes ( f i g . 4 ) . Os or i f íc ios não preen_

chidos com dosímetros termolurninescentes permaneceram con

bastões de "ItIX-D", cujas características (massa especí f i -

ca « 0,985 g/crc3, Z f^« 7,42) são similares as da borracha

sintét ica de isocianato.
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Fig. 3 • Simulador d» Corpo Humano d# Fabrieaçlo »Rando • Aldarton'



12.

Fig, 4 - 8oçlo Tranavoraal n.* 32 do 8imulador do Corpo Humano
•< Rando - AloVton "



-13-

111.G DosTraetros Termoluninescentes (TLD)

Ha escolha de tin sistema dosimétrico adequado is medi»

das de dose inerentes i pesquisa proposta, levaram-se em con

sideraçao os seguintes requisitos:

a) as medidas seriam feitas dentro do simulador " Rando-

Alderson" em numerosos pontos distribuídos ao longo de

quatro de suas seções transversais, o que implicaria

não só em um núnero relativamente grande de leituras,

como na escolha de dosTmetros que pudessem ser facil-

mente introduzidos e retirados do simulador;

b) as medidas deveriam ser o mais puntuais possíveis, o

que traduz a necessidade de dosTmetros de volume bas -

tante reduzido;

c) a linearidade de resposta em um grande intervalo de

dose (lOmR até 103R) (20)

d) a índepsndincia da resposta da energia na faixa energi

tica das radiações empregadas (raios pana de 1,17 e

1,33 fiEVi (21):

e) a resistência mecânica e química, além da não influência

de temperatura, pressão e unidade ambientes.

Com base em todos estes parâmetros, foram* preferidos

nini-dosTnetros termoluninescentes de L1F em n5, encapsula-

dos em capilares de vidro de 12 nm de comprimento e 1,4 mm

de diâmetro, da NEG % G",modelo TL-23 cuja leitura foi feita



no leitor "EG S G", Modelo TL-33, de alcance de IOIPR ate 105

R e resposta linear até 10 R (20). 0 ajuste de alta tensão

aplicada ao tubo fotonultiplicador e feito através de uma

fonte-padrão, "EG & G", Modelo TL-82-B constituída de CaF':

14 -
Kn C, cujo valor norinal e de 380 mR (20).

Estes dosTtnetros, antes de serem utilizados no estudo

pronosto nesta tese, foram submetidos a uma serie de ensaios

explicados a seguir.

A calibração iniciou-se pela exDosição, no Laboratório

úe Padronização Secundária do Laboratório de Dositnetria, de

aproximadamente 500 unidades, a una fonte de Cobalto-60. Es-

tes dosTmetros foram expostos aos raios gama do Cobalto-60

eir. blocos de plexi-giass, da "EG & G", com espessura de equ£

librio eletrônico adequado (0,5cm), contendo, cada bloco, 25

dosTmetros.

Cada dosTnetro foi assim submetido a uma série de 5 ex

posições idênticas em tempo e condições geométricas. Foi àe

terminado então o desvio padrãc da resposta de cada detetor,

separando-se a seguir aqueles, cujo valor fosse melhor que

4 3% (fig. 5). A escolha deste intervalo de + 3% foi basea_

da exclusivamente na necessidade de um grande número de do

sTnetros para as r.edidas de distribuição da dose absorvida

em todo o volume (continua)
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considerado. Este novo grupo ficou constituído por 1S8 dosT

metros, os quais foram novanente expostos a mais 5 irradia-

ções Idênticas as anteriores. Con estas leituras, determi-

nou-se então os fatores de calibração individuais dos 188

tíosTtr.etros. Para facilidade de manuseio, estes dosTnetros

foram numerados segundo ordem crescente de seus fatores de

calibração. Este procedinento permitiu que se trabalhasse

dentro de una faixa de segurança no referente a uma eventu-

al troca de dosTnetros.

A f ig . 6 nostra que a resposta de un dosínetro, esco

Ihido ao acaso dentro do grupo selecionado, quando submetî

do a uma série de 10 exposições idênticas ã fonte de Cobal̂

to-60 do Laboratório de Dosircetria, foi reprodutivei dentro

do intervalo de + 3% prê-estabeiecido para a sensibilidade

destes dosTnetros (TLD).

Após cada ciclo de dez irradiações, selecionou-se uma

amostra de 25 dosTmetros, para verificar a reprodutibilida-

de dos fatores de calibração dos dosTnetros em uso, não ten.

do sido notada qualquer variação significativa dos mesmos

[*_ 3%), conforme mostra a f i g . 7 .

As provas relativas \ linearidade da resposta foram a_

plicadas dentro do Intervalo de dose de exposição utilizado

na pesquisa, ou seja, de IR até 500R, numa amostra de 20 de_

tetores escolhidos ao acaso entre os 188 usados ( f i g . 8) .
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A variação máxima encontrada Individualmente dentre estes do_

sTnetros foi de + 5%,

Determinados os fatores de calibração de cada um dos dp_

sTnetros termo!uminescentes en blocos de plexi-giass, estu-

dou-se a seguir a validade destes fatores para a irradiação

dos mesmos dosTmetros no simulador de água descrito no iten

III.4. A diferença observada individualmente entre os fatp_

res de calibração na água e no plexi-glass não foi maior do

que +_ 3Í. Tais resultados permitiram que os fatores de calj[

bração jã determinados, fossem usados para as irradiações no

simulador "Rando-Alderson", pois a água, simulador universal

do tecido humano em medidas de dosinetria clínica, ten nume-
- 3

ro atômico efetivo 7,42 e densidade 1,0 g/cm , semelhantes

aos do simulador "Rando-Alderson" (numero atômico efetivo

7,30 e densidade 0,935 g/cm3).

0 tratamento térmico dos dosTmetros termoiuminescentes

tem papel decisivo na exatidão de suas medidas. Por est? ra_

zão, antes de cada Irradiação foi aplicado um pré-recozi

mento de 1 hora a 400°C a fim de regenerar a estrutura origi^

nal da curva de emissão do LiF. Após cada irradiação e, an_

tes de efetuadas as leituras, o tratamento térmico aplicado

(pos-recozimento) foi de 15 min a 100°C, de modo a eliminar

os picos de emissão de baixa temperatura (22).
0 recozimento dos dosTmetros foi feito sempre em blocos



maciços de alumTnio, perfurados com as dimensões destes dete

tores de nodo a assegurar-lhes um resfriamente uniforme.

0 efeito do desvanecimento ("Fading") (22) foi minimizai

do realizando-se sistematicamente as leituras dos dosTmetros

15 horas apôs cada irradiação, nermanecendo sempre os deteto

res durante este período, ã temperatura ambiente e em local

protegido contra luz.

III.7 Provas Operacionais das Unidades de Teleterapia com

Cobaito-60

0 sucesso de qualquer tratamento em radioterapia deperi

de não somente da experiência profissional do radioterapeu-

ta mas sobretudo da determinação precisa do rendimento do a_

parelho utilizado nas irradiações, bem como da manutenção

constante de suas corretas condições de funcionamento. So-

mente a associação perfeita destes fatores permitira a apli^

cação precisa da dose pré-estabeiecida no local desejado.Por

esta razão, antes de iniciadas as irradiações do simulador

"Rando-Alderson" para estudo da distribuição da dose absor-

vida em tumor de bexiga, processou-se, nas duas unidades de

teleteraDia, a uma serie de provas e medidas (23) visando

verificar principalmente:

- centralização da fonte
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- distância fonte-pele

- correspondência entre campo luminoso e de irradiação

- erro de abertura e fechamento do obturador do aparelho em

diferentes anguiaçoes do cabeçote

- posição do centro de rotação

- taxa de dose de exposição (rendimento) para os diferentes

tamanhos de campo empregados

- percentuais de dose em profundidade relativos a estes ta_

manhos de campo (curvas de isodose e tabelas)

- as curvas de isodose associadas ao filtro em cunha utili-

zado

Estas medidas foram realizadas com o auxilio do dosTme_

tro tipo "Baldwin-Farmer" (item III.2) e do simulador de £

gua descrito no item III.3, sendo que as curvas de-isodose fo

ram também verificadas com os dosTmetros termoluminescentes

no simulador de água descrito no item III.4.

III.8 Irradiações do Tumor de Bexiga no Simulador " Rando-

Aiderson "

Seguiu-se, nestas Irradiações» o procedimento mais fre-

quente na rotina da radioterapia em nosso meio que, para de_

terminar a distribuição da dose a ser ministrada a um pacien^

te, inicia por tomar o contorno de seu corpo na região a ser
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tratada. Neste contorno são representados o tumor e os tec±

dos sãos da região a ser irradiada. Conhecidos a posição e

o volume da neoplasia, tomam-se então pontos representativos

de seu centro e contorno. Determinada a posição que o feixe

de irradiação deverá tomar durante o tratamento, ele será en

tão representado, no estudo deste plano de tratamento,por sua

curva de isodose. Esta, visando o cálculo da dose, ê então

colocada sobre o contorno do paciente, de maneira a tomar a

posição correta de incidência do feixe de radiação, com seu

raio principal passando pelo centro do tumor ou por qualquer

outro ponto eleito para tal. Feito isto, todas as leituras

são procedidas de nodo que o percentual de dose a atingir ca_

da ponto en estudo seja lido e devidamente registrado. Os re

suitados destas leituras servem de orientação para cálculo e

arranjo dos campos de irradiação, de modo que todo o volume

visadór venha a receber a mesma dose, pelo menos teoricamen-

te. Assin sendo, a conduta geralmente adotada na rotina dos

tratamentos radioteranicos consiste en? realizar a programa-

ção do tratamento er. um único plano, passando o raio princi-

pal do feixe de radiação pelo centro do tumor, perpendicular

mente ao eixo-céfalo-caudal.

Con vistas ã sistemática desta pesquisa, foram inicial-

mente radiografadas, em duas incidências, as seções ou corte

do simulador "Rando - Alderson", onde seriam colocados os



Fig. 0 • Radiografia da Sacio TrwKvoraal 32 úo Simulador o> Corpo Humano
w Rindo > Aldarton "
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dosTmetros termoluminescentes ( f i g . 9 ) . Através estas radi£

grafias» verificou-se haver heterogeneidade e assimetrias nes

te simulador tal como no corpo humano. Alem d i s s o , determi^

nou-se a localização correta dos ossos exis tentes em cada

uma das seções radiografadas.

Para a simulação precisa do tumor em estudo^levou-se em

consideração que uma bexiga vazia mede, em média, 6 cm dedi£

metro antero-posterior (24). Visando boa margem de seguran-

ça» o volume do tumor irradiado foi suposto ter 8 cm de di£

metro, e seu centro a 8.5 cm de profundidade em relação ã pa_

rede anterior da pelvis .

Em geral , quando se trata um tumor de bexiga com telecp_

balto-60, este órgão é todo irradiado. Neste estudo enpre -

gou-se duas técnicas de Irradiação:

- a técnica da irradiação dirigida com o aux í l io do chamado

"pino e arco"» empregando três campos angulados entre si

de 120°C e,

a técnica da terapia cinética (ou ro ta tór ia ) , com a sua

variedade conhecida como "terapia en arco" ou "pendular"

III .8 .1 Irradiação Dirigida com o "Pino e Arco"

Esta técnica foi criada pelo • Dr. J. L. Dobbie " n o

"Christie Hospital" em Manchester (U.K.) (25)e é amplamente
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ütilizada no tratamento de pequenas neoplasias abdominais,

dentre as quais os tumores de bexiga constituem parcela por»

deravel.

0 principio básico da técnica, hoje conhecida como do

"pino e arco" consiste na aplicação do "transferidor", fa-

zendo con que seu centro coincida com o centro do tumor. Co

no o contorno do paciente varia, a distância tumor-peie tam

bem variará. Assim, partindo do centro do transferidor, os

seus raios "centro-superfTcie do paciente", variarão de

grandeza. Conhecido o tamanho de 'um desses raios, ou seja,

a distância "pele-centro do tumor" en determinado ponto.com

a aplicação do princípio do transferidor torna-se mais fácil

encontrar a magnitude dos demais raios, sabendo-se portanto

qual o percentual de dose em profundidade, relativo a cada

campo utilizado, que atingira o tumor.

Como a aplicação de um "transferidor" propriamente dî

to seria incômoda, foi então criado o "pino e arco", onde

o arco dá a curva do transferidor e o pino dá a orientação

para o centro do tumor.

Ha (fig. 10) e (fig. 11) vê-se un esquema detalhado

deste acessório, onde:
*

R - régua com graduação linear, firmemente presa ao cabeç£

te do aparelho
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ÍSCífl í 10 "MIO í « I » '

F ig . 10- Esquena do "Pino e Arco".



r i l l C I M O QEOMETRICO DO "PINO Í « I C O *

Fig. 11- Princípio Geométrico do "Pino e Arco".
09

I
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S - caixilho que se desloca ao longo de R, e ao qual i

preso o arco T

T - "arco" metálico* graduado em graus, que faz parte do

arco de círculo cujo centro permanece no eixo central

do feixe

U - suporte do "pino" V

V - "pino", também linearmente graduado, que pode deslo

car-se não sõ ao longo de seu comprimento como tam

bem ao longo de T; quando .está em sua posição mais

baixa, sua extremidade inferior 0,coincide com o cen̂

tro de curvatura de T

D - distância entre o centro do tumor (0) e o centro do

campo de irradiação na pele do paciente e que é trans_

ferida para a regua R

d - distância entre o centro do tumor (0) e o ponto (M)

na pele do paciente, exatamente acima de 0, tal como

visto na (fig. 11) e que ê transferida para o "pino"

a - ângulo entre d e D e que é determinado pelo pla_

no de tratamento utilizado

III.8.1.1 Plano de Tratamento

A confecção de um plano de tratamento tem várias res_

trições, dentre as quais, destaca-se de inicio a Incapaci.

dade de executá-lo em sua concepção total ou seja,en todo
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o volume considerado. Por Isso êle i feito em um único pla-

no» correspondente a um corte transverso do corpo do pacien_

te, passando pelo centro do tumor. No desenho deste corte,

graças a orientação radiogrãfica, é delimitada a ireà a ser

tratada. 0 conjunto "contorno do paciente com delimitação

da referida área, bem como de outras areas importantes",? d£

noninado "planta baixa".

Nos tumores limitados, e com o emprego da Irradiação di,

rígida, determina-se então o tamanho dos campos a serem em-

pregados, bem como seu número e posição.

São em geral utilizados nesta técnica, três campos angu_

lados entre si de 120°, de maneira a contornar o corpo de for.

ma homogênea. Existem entretanto casos em que esta angula-

çâo ou número de campos varia.

Na area que limita o tumor e, habitualmente, em seu cen_

tro, são tomados pontos de referência que em geral«salvo ci£

cunstincias especiais, correspondem a 4 pontos sobre dois eî

xos ortogonais (superior, inferior, direita é esquerda),e um

quinto ponto representativo do centro do tumor.

Com o auxilio das curvas de isodose correspondentes aos

campos a serem enpregados, procede-se a leitura do percentu-

al de dose en profundidade que atinge cada um dos referidos

pontos (fig. 12). Esta leitura é devidamente resgistrada,
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Fig. 12 - Curvas de Isodose Colocadas nas Entradas dos

Três Campos Fixos de Irradiação, conforme o

Plano de Tratamento Empregado.
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para Que, partindo da soma dos percentuais em cada ponto, se

possa calcular diretamente a dose a ser sinistrada através

cada campo, a fim de se obter boa distribuição da dose absojr

vida em toda a área a ser tratada. Este simples arranjo dos

campos de irradiação nem sempre fornece uma distribuição da

dose absorvida realmente homogênea en toda a área considera-

da, requerendo ainda um "balanceamento" das doses provenien-

tes dos diversos campos, cono será visto mais tarde.

De posse do quadro de percentuais de dose em profundida_

de em todos os pontos em estudo, faz-se o cálculo da dose

que deve ser aplicada na pele do paciente atravis cada campo

de tratamento, cujo. somatório deverá dar a dose-tumor pre-fi

xada.

Ao volume a -ser Irradiado neste estudo simulado de um

tumor de bexiga, foi aplicada una dose-tumor diária de 240

rads, correspondente a uma das 25 sessões do plano de trata-

mento com dose total igual a 6.000 rads fracionados ao longo

de cinco semanas.

A dose-tumor (segundo a prograrceção feita) recebe igual

contribuição dos três campos (I, II e III) angulados de l?0°

entre si e com as dimensões seguintes:

campo I (anterior) : 8 x 10cm

campo II (posterior) : 8 x Bem

campo III (posterior) : 8 x 8cn

(distância fonte-pele*80cm)
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Os valores deste plano de tratamento são vistos na TA-

BELA I:

Campo

I

II

III

Contribuição to
tal de cada cam

PO ( % )

100

100

100

Total

Contribuição de cada campo nos
pontos de referência no tumor

( * )

A

80

26

26

132

B

45

36

36

117

C

55

42

26

123

D

55

26

42

123

T

e>

33

33

126

TABELA I: contribuição percentual de cada canpo de Irradiação
nos pontos de referenda considerados no tumor con
forme figura abaixo.

onde A, B, C-, D • limites do tumor

T » centro do tuntor
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En virtude da bexiga situar-se mais anteriormente, exis-

tira senpre, conform*» constatado pela TABELA I, um gradiente

de dose (15% neste caso) no sentido antero-posterior (de A pa_

ra B).

Quando a variação de dose entre os diferentes pontos con_

siderados excede a 51, faz-se cotn auxTlio de cálculo matenãti^

co, o chamado "balanceamento de dosp" a fim de que tal dife-
i

rença seja superada.

Pela Tabela I, vi-se que; j

Ponto A Ponto B Variação na contribuição
Contribuição

80 45 35 (de A para B)
do campo I "" ,

• Í

Contribuição
dos campos 52 72 20 (de £ para A) i
II e III '

Para que a dose seja a mesma em A_ e B_, i preciso que o

gradiente de dose na contribuição do campo anterior (I) seja •

neutralizado pelo gradiente de dose na contribuição dos cam-

pos posteriores (II e III). Para este "balanceamento", basta

reduzir a contribuição do campo anterior por um fator igual a

20/35, ou seja de 100% para 57%. Todas as contribuições de£

te cair.oo são então decrescidas, obtendo-se os valores Indica-

dos na TABELA II, onde a variação máxima de dose entre os
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pontos considerados i de 2%.

TABELA II

Campo

I

II

III

Contribuição to

tal de cada can

PO ( X )

100

100

Total

Contribuição de c&'s campo nos

pontos de referência no tunor

( x )
A

46

26

26

98

B

26

36

36

98

C

31

42

26

99

D

31

26

42

99

T

34

3r

3-

100

TABELA II: contribuição (%) de cada campo de Irradiação nos

pontos de referenda considerados no tumor (A,B,

C, D, e T) apôs realizado o "balanceamento et i'o.

se1

Após esta correção, a dose-tumor de 240 rads/dia passou

a receber contribuições diferentes dos três campos de i r ra-

diação (57X do anterior e 1001 de cada posterior).
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III.8.2 Irradiação Cinitica (Pendular)

A técnica cinitica node ser considerada como una tecnj^

ca com número infinito de entradas de um mesmo feixe de Ir-

radiação. Os cálculos da distribuição de dose absorvida são

geralrente baseados na superposição das isodoses deste fei-

xe. A dose total num ponto qualquer ê obtida adicionando-

se a contribuição deste somatório de canpos estáticos, idin

ticos e igualmente angulados entre si, em torno do centro

de rotação do aparelho (que, no caso aqui considerado, coiji

cide com o centro da área a ser tratada).

Esta ticnica cinitica, apesar de mais laboriosa que a

estática, no que concerne a avaliação da distribuição da d£

se absorvida na área tumoral, i recomoensada por vantagens

tais como (26):

desaparecimento do gradiente de dose de A para B (tab£

Ia I), que foi corriqido na terapia estática com o "ba

lanceamento da dose"

decréscimo considerável da dose-peie

queda brusca da dose fora da área a ser tratada, dimi-

nuindo sobremodo a Irradiação dos tecidos sãos

a distribuição de dose fornecida pela terapia cinitica

dá, erc geral, um contorno muito mais circular e unifo£

me em torno da área tumoral, desaparecendo assim as re

entrãncias observadas na terapia estática.
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ll1.6,2.1-PIano de Tratamento

Na técnica rotatória também ê feita a planta baixa do p±

ciente, e determinado o centro de convergência das radiações,

ou centro de rotação, que nem sempre corresponde ao centro do

tumor ou área a ser irradiada. Aqui a dose-tumor não ê mais

estimada pelos percentuais de dose em profundidade mas s1m,p£

Ia razão DOSE-AR-TUMOR (Tissue-Air-Ratio) (£5) ou ainda,empre

gando^curvas de isodose normalizadas para determinadas profun

didades. 0 primeiro método foi o empregado neste estudo.

Neste tipo de terapia, a distância (F) entre a fonte e o

eixo de rotação (T) do aparelho, bem como o tamanho do campo

(E) no eixo de rotação (T), permanecem constantes. Em contra_

posição, a distância fonte-peie (f) e o tamanho do campo n a

pele do paciente (Aj e Ag), vão variando no decorrer da rota-

ção do aparelho (fig. 13).

A fimíde facilitar os cálculos da distribuição de dose

na área tumoral, adotou-se o procedimento seguinte:

19) tonou-se a planta baixa, jã pronta, com 'o tumor devida-

mente localizado (e cujo centro denominou-se T);

29) traçaram-se linhas, tal como vistas na fig. 14, en in -

tervalos iguais de 109 (pois intervalos merfores do que

este não forneceriam variações consideráveis no cálculo

da distribuição de dose),representando os raios centrais
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F1g. 13- Na Terapia Rotatória (Penduiar), a Distância
Fonte-E1xo de Rotação (F) e o Tamanho de Campo (B)
no Eixo de Rotação Permanecem Constantes, enquanto
a Distancia Fonte-Peie (f) e o Tamanho de Campo na

Pele Variam.
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III

SEÇÃO i n * I I euro I IMAI I

IISTDNCtAS f f L i - T I M O R I E I I * E l I I '

Fig. 14 - Seção Reta da Bacia, com as Distâncias
Pele-Centro do Tumor Separadas de 10° em 10°
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de 35 campos fixos, os quais foram supostos operar, ca-

da um, durante 1/36 do tempo de uma rotação completa.

30) achou-se então o valor médio das 36 distâncias T.I,

T.II T.III, ... (fig. 14), que foi em seguida tomado

como o raio (13cn) de uma circunferência com centro em

T (fig. 15).

49) conforme mostra a fig. IS, colocaram-se sobre cada u n

oos 36 raios da circunferência traçada, as curvas de i-

sodose correspondentes ao tamanho de campo selecionado

de acordo com as dimensões da área a ser irradiada. Le

ram-se então os percentuais de dose que chegam a cada

ponto de interesse (A, B, C, D, T e R (reto). Estas

leituras foram corrigidas, para mais ou para menos, de

acordo com a espessura de tecido mole existente ao lon-

go de cada raio considerado, em relação ao circulo»

59) quando os valores das doses en A,B,C,D,T e R, não cor -

respondem a uma distribuição honoginea da dose absorvi-

da,o nesno procedimento é repetido ate que esta homoge-

neidade seja obtida, variando-se o angulo de rotação,ou

o tamanho de campo de radiação ou o ângulo do filtro em

cunha. Este filtro de metal (27), quando introduzido
*

no feixe de radiação distorce as curvas de isodose tor-

nando-as oblíquas (fig. 16). Este acessório, filtro em

cunha,foi utilizado na ticnica cinética para compensar a

variação da espessura do tecido mole ao longo da trajetj)

ria da irradiação,contribuindo assim para uma distribuição
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F1g. 15 - Estinativa do Percentual de Dose nos Pontos A, B,
C, D, T e R para uma Posição do Feixe de Radia-
ção en que o Círculo de 13cm de Raio Fica Exterior
ao Contorno do Paciente.



Fig. 16 - Comparação Entre as Curvas de Isodose de um Mesmo Tamanho de Campo de

Irradiação, sem e com Filtro em Cunha Respectivamente, onde 9 é o Ân-

gulo do Filtro em Cunha.
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mais homogênea e uniforme da dose absorvida.

Com base neste procedimento» concluiu-se que» para o tu_

mor simulado e a ser irradiado num "Theratron 8O-AEC",a

melhor distribuição de dose seria obtida fazendo-se una

terapia em dois arcos de 120°, com filtro em cunha d e

45°, campo 9ií x 9 e distância fonte-centro do tumor(cein

tro de rotação igual a 30 cm (fig. 17). Os valores ob-

tidos para A, 3, C, D, T e R, nestas condições, são vi£

tos na TABELA III.

Nas condições de irradiação fixadas, foi aplicada ao tij

mor a mesma dose diária que na terapia fixa, ou seja.de

Z40 rads/dia, correspondentes a uma sessão do tratamen-

to total de 6000 rads em cinco semanas (ou 25 sessões).

Concluídos os cálculos dos planos de tratamento, tal co

no feitos na rotina de trabalho dos radioterapeutas, e

segundo os procedimentos já descritos, passou-se, com o

auxTlio das "plantas baixas", ã escolha dos pontos onde

seriam colocados os dosTmetros termo!uminescentes nas

diferentes seções do simulador "Rando-Alderson", de açor

do com as informações de interesse nesta pesquisa.

Como cada seção, ou fatia deste. simulador,.possue 2.,5cm

de espessura e os mini-dosTnetros IZir.m de comprimento,

para que fosse mantida uniformidade de procedimento,os



- 4 5 -

Fig. 17 - Esquema da Técnica Cinêtica Pendular util izada»

mostrando os dois arcos de 120°, ao longo dos

quais foi descrito o movimento pendular, bem co

mo o posicionamento do f i l t r o em cunha para ca_

da arco» e os pontos de referenda do tumor no

paciente» onde:

A, B, C e D * l imites do tumor

T s centro do tumor

R = centro do reto



TUMOR DE BEXIGA TÉCNICA ROTATÓRIA

(PENDULAR)

o»
t
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dosTiretros foram sistesaticanente colocados na face *H

ferior de cada seção.

Assin,localizados os dosTnetros e colocadas as seções

do simulador em sua posição normal no conjunto "Rando-

Alderson" este foi irradiado coro se fosse un paciente,

dentro portanto, do que ê realizado na rotina irêdica.

Os resultados obtidos destas irradiações, juntanente cor

os obtidos através dos cálculos, constituiren a base pa-

ra o estudo crítico tratado na parte V. desta tese.»
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o n d e :

e i x o ( I , I I , . . . . XXV} = v i n t e e c i n c o e i x o s a n g u l a d o s , e n -

t r e s i , de 10° que passam p e l o c e n t r o do ttcnor ( T ) e

e s t ã o d i s t r i b u í d o s conforme mos tre a ( f i g . 1 7 ) .

x = d i f e r e n ç a e n t r e o r a i o ( 1 3 cm) da c i r c u n f e r ê n c i a c o m

c e n t r o e r (T) e a d i s t â n c i a , na mesma a n g u l a ç a o . d o cer^

t r o do tunor (T) a p e l e do p a c i e n t e , ( f i g . 15)

y s c o e f i c i e n t e de a t e n u a ç ã o l i n e a r do s i m u l a d o r "Rando-

A l d e r s o n " para os r a i o s gama do C o b a l t o - 6 0 .



-50-

IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A planta baixa do contorno do simulador de corpo numa

no "Rando-Alderson" no plano central do tumor de bexiga con

siderado, é apresentada na fig. Id. Nela estão assinalados

todos os pontos onde foram colocados os dosTmetros termolu^

minescentes. Em todas as irradiações, tanto na técnica es_

tática como na cinética, rr.anteve-se constante não só* o nú-

mero destes dosTmetros, como também seu posicionamento no

simulador.

São apresentadas, nas fig. 19 a 23, representações

gráficas, no plano central do tumor, de seus pontos de de-

finição (A, B, C, D e T ) , do centro do reto (R) e das li-

nhas de isodose de 50%, 70S, 902 e 100%, obtidas segundo

os três tipos de irradiação investigados, tanto por cálcu-

los, através curvas de isodose, como por medidas com dosT-

metros termoluminescentes.

A Tabela IV compara as doses absorvidas«calculadas e
0

medidas, no plano central do tuinor, em seus pontos de def_i.

nição (A, B, C, D e T) e no centro do reto (R), fornecidas

pela técnica estática (três campos não balanceados e três

campos balanceados) e cinética penduiar de irradiação.Esta

tabela é uma sTntese dos resultados apresentados nas fio.18

a 22, acrescidos do desvio padrão das medidas com os dosT-

metros ternoluminescentes, para cada ponto e técnica, e do
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afastamento percentual do valor medido en relação ao calcu_

lado.

As fig. 24, 25 e 26 são representações espaciais das

quatro seções do simulador "Rando-Alderson" onde foran efe_

tuadas as medidas com os dosTmetros termoluminescentes nas

irradiações segundo as técnicas estática e cinetica. Nelas

estão assinalados, nos pontos de definição do tunor (A, B,

C, D e T) e no centro do reto (R), os percentuais de dose

absorvida, partindo da premissa que 1005 * dose-tumor (240

rads).

As fig. 27, 2$ e 29 simbolizam a distribuição volum?

trica da dose absorvida ao longo das quatro seções do sinu_

lador de corpo humano "Rando-Alderson", quando irradiado

de acordo com as técnicas estática e cinética de tratamen-

to. As áreas de nesma dose são representadas por una cor

determinada sob a seguinte legenda:

90% -

e 100% = dose-tumor (240 rads)

Na (fig. 30) vi-se os percentuais de dose em proftíndi^

dade, medidos, ao longo do eixo antero-posterior, passando

pelos pontos A e B (limítrofes do tumor) e pelo centro do '

reto (R), no plano central do tumor, obtidos segundo as té£

nicas estática e cinética de Irradiação
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Fig. 18 - Planta baixa mostrando, o contorno do simulador

de corpo humano "Rando-Alderson" no plano cen-

tral do tumor considerado, a localização dos os_

sos nesta seção transversal, além de todas a s

posições onde foram Inseridos os mini-dosfmetros

ternomulinescentes de LiF.
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Fig. 19 - Distribuição de dose obtida por leitura direta das

curvas de isodose preconizadas pelo plano de trata

mento adotado segundo a técnica estática de "três

canpos não balanceados", levando em consideração

as devidas correções de inomogeneidadé do tecido.



TRÊS CAMPOS NÃO BALANCEADOS

VALORES CALCULADOS

i



-56-

Fig. 20 - Distribuição de dosa obtida da leitura das doses

absorvidas medidas con os dosTmetros ternolumi-

nescentes de LiF, segundo a técnica estática

de "três campos não balanceados". Os segmentos

de curva tracejados representan um comportamen-

to provável, baseado erc valores de pontos vi-

zinhos, da distribuição de dose nestas posições,

devido a impossibilidades fisiscas do simulador

"Rando-Alderson", de colocação de dosTmetros

em tais locais.



TRÊS CAMPOS NÃO BALANCEADOS

VALORES MEDIDOS
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Fig. 21 -Distribuição ds dos? obtidas por Iaiíur2 direta

daí curvas 4* isodos^ estabelecidas pala plano

da trata.:e;itc adotado secundo a técnica estática

de três canpos balanceados", levando en consid^

ração as devidas correções de inotiogeneidsde do

tecido.



TRÊS CAMPOS BALANCEADOS

VALORES CALCULADOS
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Fi;;. 22 - Distribuição d* doso obtida de leitura das tlo-

s?s abS3rvidas necHdas con os dosTv.etros terr.o

luninescantes de LiF, sejundo a tectica está-

tica ás "tre; carvos oelar.ccddos". Os segmen-

tos de curva tracejados, representam um compor

tanento provãv»l, baseado er? loituras de pontos

vizin.ios, da distribuição de dosa nestas posi-

ções, devido a ira >os;ibilida'ias físicas do siriu

lador "Rando-Alderso.i" d3 colocação de

tros nestes locais.



TRÊS CAMPOS BALANCEADOS

VALORES MEDIDOS

»
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Fij. 23 - Distri.-uição de dosí ootida da leitura da; doses

aosorvidai íedidas con os dosuiatros tennolumi-

etites de tiF, seguido a técnica cinética

"pendular". Os segmentos da curva tracejados

representam u;;i com;ortdiiento provável , ba:eado

er. valores de pontos vizinhos, da distribuição

de dose .lestas posições, devido a iripossib11ida_

das rTsicas do sinulador "Rando-Aldsrson '.



ROTATÓRIA
(PENDULAR)

VALORES MEDIDOS

O»



T A B E L A IV

Comparação Entre as Doses Calculadas e Medidas.no Plano Central do Tumor Simulado,

em Seus Pontos de Referência, Obtidas Segundo Diferentes Técnicas de Irradiação

r
T

A

B

C

D

R

TRES CAMPOS NAO
BALANCEADOS

Calcul.

(rads )

240

248

223

234

234

115

Medido

(rads)

223 +5

242 +6

220 49

220 48

218 4-2

119 42

Afasta?
mento

X

-7

-2

-1

-6

-7

43

TRES CAMPOS
BALANCEADOS

Calcul.

(rads )

240

230

225

233

235

106

Medido

(rads)

240 44

216 +7

240 49

220 47

223 +6

108 44

Afasta-
mento

0

-6

46

-5

-5

42

PENDULAR
(cinética)

Calcul.

(rads ;

240

230

228

240

240

108

Medido

(rads)

242 47

222 +9

225 48

240 47

240 43

110 43

Afasta-
mento

X

41

-3

-1

0

0

42

valor medido (rads) = média de oito medidas + D.P.

afastamento percentual * 100 x M'W^ " C ; M.M. « média dos valores medidos

valor calculado
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Fig. 24 - Percentuais de dose medidos con dosTnetros terrno

luminescentes de LiF nos pontos de definição

do tumor (A, B, C, D e T) e no centro do retn(R),

ao longo de quatro seções transversais do simula_

dor "Rando-Aiderson" quando irradiado segundo a

técnica estática de "três campos não balanceados.

(100% = dose-tumor)
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TRÊS CAMPOS NÃO BALANCEADOS
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Fig. 25 - Percentuais de dose medidos com dosTmetros termo-

luminescentes de LiF nos pontos de definição do

tumor (A, B, C, D e.T) e no centro do reto (R)»ao

longo de quatro seções transversais do simulador

"Rando-Alderson", quando irradiado segundo a téc

nica estática de "três campos balanceados".

(100Í = dose-tumor)
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TRÊS CAMPOS BALANCEADOS
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Fig. 26 - Percentuais de dose medidas com dosTnetros terno

luminescentes de LiF nos pontos de definição do

tumor (A, B, C, 0, e T) e no centro do reto (°.J,

ao longo de quatro seções transversais do sinula-

dor "Rando-Aiderson", quando irradiado segundo a

técnica cinitica "pendular".

(100% = dose-tumor)
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Fig. 27 - Distribuição volumétrica das zonas de isodose me-

didas com dosTmetros termoluminescentes de LiF,

ao longo das quatro seções transversais do sinu1a_

dor "Rando-Alderson" quando irradiado segundo a

técnica estática de "três campos não balanceados",

onde:

70X «I I

90% .I5ÕÔÔÕO4

looí* li r»wi
(100* s dose-tumor)
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Fig. 28 - Distribuição volunetrica das zonas de isodose ir.edi_

das com dosímetros termoluminescentes de LiF, ao

longo das quatro seções transversais do simulador

"Rando-Alderson" quando Irradiado segundo a técni-

ca estática de "três campos balanceados", onde:

701 •! \

90%

100«

(100% * dose-tumor)
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Fig. 29 - Distribuição volumêtrica das zonas de isodose ^

das com dosTmetros termoluminescentes de LiF ao

longo de quatro seções transversais do simulador -

"Rando-Alderson" quando irradiado segundo a técni-

ca einêti ca "penduiar", onde:

70X

90*

100S

(100* • "dose-tumor)
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Fig. 30 - Valores dos percentuais de dose em profundidade

ao longo do eixo antero-posterior, passando por

A e B (pontos limítrofes tumor) e pelo centro
»

do reto (R), no plano central do tumor.Estes v£

lores foram obtidos das medidas com os dosfme_

tros tertnolutninescentes de L1F nas irradiações

das técnicas cinética (penduiar) e a estática

(três campos balanceados e três campos não ba-

lanceados), sendo que 1005 « dose tumor (240

rads).
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V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

V.l- Comparação entre as Linhas de Isodose Calculadas e Hedidas

no Plano Central do Tur.or, considerando:

V.l.l Resultados da Técnica Estática con Tres Canpos

Não Balanceados (fig. 19 e 20):

V.l.1.1 A linha de 100% medida i menor do que a calcula-

da e um pouco deslocada para baixo, no sentido

antero-posterior. Este fato pode ser atribuído

a um erro de localização na entrada dos canpos

II e III, que teria causado um rebaixamento do

ponto de cruzamento dos raios centrais destes d£

is campos posteriores. Por outro lado,os pontos

C e D estão praticamente nas bordas do canpo an-

terior, o qup dificulta sobremodo a determinação

precisa, através as curvas de isodose, do per -

centual de dose em profundidade nestas posições.

V.1.1.Z As linhas de 90%, medida e calculada, são prati-

camente iguais, sendo que na medida,o.bserva-se

o mesmo deslocamento para baixo, mencionado no

item acima.



V.l.1.3 A dose-pele, calculada e nedida, é coincidente.

V.I.1.4 Semelhante foi o comportamento das linhas de 50%

e 70S tanto para o calculo como para as medidas.

V.l.l.S Por outro l3do, ainda ert relação a estas linhas

de 50% e 70%, pode ser constatado que as reen -

trâncias e saliincias nelas respectivamente en-

contradas, devido a diferentes espessuras de te-

cido na entrada dos campos II e III, ocorrem de

modo idêntico, tanto no calculo como na pratica.

V.l.1.6 0 gradiente de dose entre /\ e 3 (15%) que justi-

ficou o balanceamento de dose nesta técnica está

tica, pode ser igualmente constatado pelos resu2

tados obtidos através as irradiações.

V.l.1.7 0 ponto R, correspondente ao centro do reto, pe£

ir.aneceu, en ambos os resultados,em torno dos 50%.

V.1.2 - Resultados da Técnica Estática con Tres Campos

Salanceados (fig. 21 e 22):

V.1.2.1 A dose-tumor medida foi idêntica ã calculada.

V.1.2.2 A linha ds 100% medida teve o nesno comportamen-

to descrito no iten V.I.I."1 err conseqüência das

mesmas causas.
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V. 1.2.3 A dose no ponto A, que deveria ser aproximadamente

igual a en ;j» conforme calculado, ficou aquém de£

te valor, em face do rebaixamento sistenâtico do

ponto de cruzamento dos canpos posteriores."

V.l.2.4 Os pontos limítrofes do tumor (A, S, C, D), assim

cono toda a área tunoral considerada, estão dentro

da linha de 95E e, consequentemente, 90%.

V.l.2.5 A dose-psle de 103%, encontrada nos cálculos, teve

seu valor repetido nas medidas.

V.l.2.6 A diminuição das irregularidades das linhas de 50Í

e 70Í respectivamente, foi confirmado experimental^

mente.

V.1.3 - Resultados da Técnica Cinética (Pendular)(fig. 23)

V.1.3.1 As saliências e reentrãncias das linhas de 502 e

70S desapareceram por completo nesta técnica de ir

radiação

V.1.3.2 As irregularidades da linha de 100* encontradas nas

nedidas com os dosTnetros temolunnnescentes são

conseqüências da assinetria do contorno do

dor, que é maior do lado do ponto 0.

V.1.3.3 A area tunoral considerada esta toda dentro da

nha de 952.



V.I.3.4 A dose no reto encontrada nas medidas foi de 46%,

confirmando seu valor previsto.

V.1.3.5 A dose-pele, que na terapia estática foi de 100% ,

variou, na cinêtica, ao longo de toda a superfície

irradiada pelo feixe prinãrio, de 25? - 50%.

V.1.3.6 A queda de dose fora da área tumoral foi bastante

brusca, conforme preconizado anteriormente e nos-

trado na fig. 30 .

V.2 Comparação entre as Poses Calculadas e Medidas, no Plano

Central do Tumor

A Tabela IV nostra os resultados dos cálculos e me

didas com dosínetros ternoluninescentes no plano central

do tumor, en seus pontos limítrofes (A, B, C, D),central

(T) e no reto (R), empregando a técnica estática ( três

carrpos, con e sen balancearento de dose) e a cinêtica

(pendular) de irradiação.

Nas duas variações da técnica estática, verificou-

se que os resultados das medidas com os dosínetros tejr

moluminescentes foram, er sua maioria, menores do q u e

os calculados, sendo que no caso de "três campos não b«*

lanceados", o afastamento máximo foi de - 7% e o mínimo
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de - IX e, para os "três campos balanceados" estes valo

res foram respectivamente de •_ 6% e OX. Nesta técnica

estática, alem do conjunto de erros inerentes ao plano

de tratanento e equipamento empregados, houve um peque_

no desiocanento para baixo, conforme ja mencionado ante

riormente.do ponto de cruzamento dos raios centrais dos

canpos posteriores, decorrente de erro de localização

na entrada destes campos, pois nesta técnica são feitos

três posicionamentos* diferentes, usando-se para isso

quatro escalas distintas (pino, arco, tamanho de campo

e anguiação do cabeçote). Para que se possa compreen -

der a importância quantitativa deste fato, basta citar

que, se essas quatro escalas usadas na localização dos

campos, ocasionarem conjuntamente um deslocamento de 1

cm para baixo, no sentido antero-posterior do ponto de

cruzamento dos eixos centrais dos canpos posteriores, o

percentual de dose, dado pelas curvas de 1sodose,no poii

to A que deveria ser de 26%, cairia para 20%', para cada

campo: assim sendo, somando a contribuição dos campos

II e III, teríamos em A uma diferença de 12%. Un afas-

tamento máximo de -Ti ou +6% representa, portanto, u m

valor razoável e aceitável.

Já na técnica cinetica, a distribuição d e dose
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medida com os dosímetros termoiuminescentes. alem de

confirmar sua melhor homogeneidade em comparação com a

técnica estática, mostrou um afastanento máximo de -3X

e mTnimo de 05 entre os valores calculados e os medidos,

apresentando un saldo muito mais positivo, na compara-

ção ponto a ponto, do que a técnica estática.

A razão de não ter sido aplicado, aos resultados

obtidos, um cálculo preciso de propagação de erros» re_

side apenas no fato que, em trabalhos desta natureza,

determinadas fontes de erros são inevitáveis e inerert

tes ã rotina pertinente a cada técnica empregada. Por

esta razão, estas fontes foram consideradas corno um to

do, calculando-se então o afastamento percentual entre,

o valor calculado, e o resultante da média das leitu-

ras fornecidas pelos dosTnetros ternoluminescentes.

Dentre estas fontes de erro poden ser citadas:

a) As curvas de isodose utilizadas e fornecidas pelo

fabricante da unidade de teiecobalto-60 foram ve_

ri ficadas em simulador de água com um dosímetrodo

tipo "Baldv/in-Farr.ier", cuja precisão é de + 1,2í.

Destas medidas verificou-se que os percentuais de

dose em profundidade, dados pelas curvas de isod£

se, concordavam com os medidos em +3%,valor este
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considerado aceitável dentro dos padrões internai

cionais da radioterapia (23).

b) A água, meio internacionalmente utilizado (19)nes_

te tipo de nedidas, ê um meio homogêneo, diferen-

te portanto do corpo humano ou do sinuiador "Pan-

do- Al de rs on".

c) 0 próprio nostrador do dosimetro tipo "Baldwin -

Farmer", pode ser responslvel por um erro de para

laxe nas leituras das doses absorvidas, estimado

em IX.

d) Os dosimetros termo! umi nes centes selecionados e ca_

librados individualmente apresentaram um desvio pj

drio máximo de 32.

e) A fonte de Cobalto-60, do Laboratório de Padroni-

zação Secundária da C.B.T.N. em que foram calibra_

dos, tanto o dosTmetro tipo "Bsldwin-Farmer" cono

os termoluir.inescentes, apresenta una exatidio de

+ 2,4í.

f) A simples leitura das curvas de isodose conforme
*

já mencionado, ê outra fonte inevitável de erro,

podendo este ser apenas estimado.
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g) O próprio traçado destas isodoses traz consigo o

erro do dosTmetro e registrador nele utilizados.

h) Outros erros inevitáveis e apenas estinãveis, são

os inerentes \ unidade de teieterapia como um to-

do, quando colocada nas condições de irradiação

desejada, pois para isso, uma serie de escalassão

utilizadas:

- escalas de dimensionanento do tamanho de canpo

de irradiação

- escala luminosa indicadora da distância fonte-

pele

- escala de angulação do cabeçote

- escala do pino

- escala do arco

i) 0 posicionanento do paciente dentro das condições

físicas de irradiação, segundo o nlano de trata-

mento proposto, implica senpre, por mais cuidado-

so que seja, em um erro imperceptível a olho nu,

mas real e apenas estimãvel.

j) 0 mecanismo de abertura e fechamento do obturador

constitui outra fonte de erro inerente a cada equj_

pamento.
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k) A mesa de tratamento» na terapia cinêtica também a_

feta as medidas de dose; na técnica empregada nes-

ta pesquisa (terapia em 2 arcos de 120°), este va-

lor foi da ordem de -2%.

1) A leitura dos resultados (en gráficos) dos dosíne-

tros termoluntinescentes esta particularmente liga-

da àquele que a procede; para diminuir esta causa

de erro, estas leituras foram realizadas sempre pe_

Ia mesma pessoa.

Em conclusão, achou-se mais objetivo, e dentro dos

propósitos desta tese, levar em consideração apenas o

"conjunto" dos erros inerentes ao procedimento de roti-

na em qualquer serviço de radioterapia, una vez que,é a

este "conjunto" de erros, que qualquer paciente estará

exposto quando tratado segundo as técnicas deirradiação

consideradas. Consequentemente, alem deste conjunto de

erros, as leituras das doses absorvidas ficam afetadas

apenas pelo erro proveniente do sistema'de medida util^

zado, ou seja, dos dosTnetros ternoiuminescentes, cujo

limite máximo e de 3S. Nestas condições, os afastamen-

tos percentuais apresentados na Tabela IV'alcançam, na

condição mais desfavorável possível, o valor de -7J,che_

gando, em 17% dos resultados,a serem totalmente anulados.
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V.3 Distribuição Volumetric» te Dose

Com o intuito de estimar a distribuição de dose

em todo o volume tumoral decorrente das técnicas de tra

tanento empregadas nesta tese e» conforme já mencionado

no inTcio,colocaram-se dosimetros ternoluninescentes em

quatro seções do simulador de corDO humano " R a n d o-

Alderson", dentro das quais deverian situar-se os Uni-

tes do tumor de bexiga considerado. De posse dos resuj[

tados das leituras destes*dosTmetros, poder-se-ia então

concluir se o plano de tratamento, elaborado apenas no

plano central do tumor, seria ou não representativo do

comportamento das irradiações em todo o volume a ser tra

tado.

Através analise dos valores dos percentuais de do-

se absorvida, apresentados nas fig. 24, 25 e 26 , as se_

guintes conclusões são obtidas:

V.3.1 Técnica Estática com "três camoos não balanceados"
0

e "três carpos balanceados".

Confirmou-se que o centro do tumor de bexiqa se sî

tua exatamente entre as seções 31 e 32 do simulador

"Rando-Alderson". Reconsiderando-se que as Quatro

seções transversais deste simulador sonar» lCcn de
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altura ao longo do eixo cefalo-caudai (2,5cr.? de es-

pessura cada)» e que os nini-dosTmetros termolumi-

nescentes (12mm de comprimento) foram sistemática-

mente colocados na face inferior de cada seção,

conclui-se que, os dosTmetros das seções 30, 31 e

32 ficaram incluidos no volume tumoral irradiado ,

enquanto que os da seção 33 posicionaram-se 1nedi£

tamente abaixo do limite inferior do tumor simula-

do.

A medida da dose absorvida em A foi predominantetren

te menor do que em £, mesmo apôs o balanceamento

teórico de dose, devido exclusivamente ao rebaixa-

mento do ponto de cruzamento dos raios centrais dos

campos posteriores, jã mencionado.

Pelas fig. 24 e 25 verifica-se que, os percentu-

ais de dose absorvida, medidos nos pontos de defi-

nição do tumor (A, B, C, D e T) segundo as duas vji

riações da técnica estática, demonstram que estes

pontos se encontram nas seções 30, 31 e 32 do sintj

lador "Rando-Alderscn", e que seus melhores valo-

res, dentro dos limites aceitáveis para a irradi^

ação correta do volume tumoral simulado, são dados

pela técnica estática de "três campos balanceados".
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Observa-se nelhor esta distribuição volunitrica de

dose, através a comparação das fig. 27 e 26. Na

fig. 27 ("três carpos não balanceados"), a região

de 100e; (ES3) sô aparece, e muito discretamente,

na seção 32 do simulador "Rando-Alderson", enquan-

to que na fig. ?6 ("três canpos balanceados" ) ,

esta reiião abrange as seções 31 e 32, no meio das

quais se situa o centro do tunor.

Nota-se ciie,nas seções 31 e 32,na técnica de "três

campos balanceados", surge uma região de 100X jun-

to a pele, nas entradas dos C3npos posteriores» de_

corrente do balanceamento de dose.

A região de 90% ( E S 3 ) » se estende, em ar.bas as

técnicas, da seção 30 a 3?, ou seja, ao longo de

S cm do eixo céfalo-caudal. 0 cilindro» ou melhor,

o ovÕida formado pela projeção das zonas de 90S na

técnica de "três cenpos balanceados" (f13.Z8)v en-

quadra, da rcaneira horr.ogênaa e correta,# todo o vo-

lune tunoral siir.uiado, enquanto que na técnica de

"três campos nâo balanceados" (fig. 27), este volu^

me é nenor na largura, aléín de sofrer una sensTvel

redjçao de área na seção 33.

As regiões ds 70:4 li ]) vão, en; anbas as tecn£

cas da seção 30 a 32 do simulador "Rando-Alderson",

sendo entretanto que, sua melhor distribuição, 0-

corre na técnica dos " três campos balanceados "
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(fig. 28).

V.3.2 Técnica Cinêtica "Pendular" com Dois Arcos de 120°

e Filtro em Cunha.

Confirmou-se nesta técnica» assim cono nas anteri<>

res,que o centro do tunor se situa entre as seções

31 e 32 do simulador "Rando-Alderson".Cumpre recojr

dar que o posicionamento dos dosTir.etros termolumi-

nescentes foi o mesmo das técnicas anteriores.

Conforme apresentado na fig. 29 , a distribuição

volumétrica de dose no tumor simulado é muito me-

lhor, neste caso, do que a obtida pelas duas vari-

ações da técnica estática. Este fato é facilmente

compreendido lembrando-se que, na técnica cinêtica,

faz-se apenas uma localização do paciente ao Invés

das três da técnica estática, havendo ainda u n a

compensação, e conseqüente minimização, de algumas

fontes de erro ao longo do movimento pendular d a

fonte de irradiação.

As zonas de 1002 aparecem, de acordo com o plano

de tratamento aplicado, nas seções 31 e 32 do sinw

lador "Rando-Alderson", urna vez que o centro do t£

mor se encontra no meio de ambas. 0 decréscimo e

deslocamento da zona de 100? na seção 31,en direção
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ao ponto C, decorre da assimetria do contorno do

simulador, que e maior do lado de D.

Nesta técnica, o volume formado pelas zonas de

90% ê mais uniforme que os fornecidos pelas duas

variações da técnica estática, estendendo-se, i-

gualmente, da seção 30 a 32.

As zonas de 70% também apresentam uma distribui-

ção de dose absorvida muito mais uniforne ao lop_

go das seções do simulador "Rando-Alderson" irra_

diadas. Seu aparecimento na seção 33 deve-se ao,

tamanho de campo empregado (91? x 9 ) , que pode ser

talvez ligeiramente dininuido ao longo do eixo

céfalo-caudai, caso se deseje eliminar completa-

mente este percentual de dose absorvida nesta re

gião.

A dose no reto não ultrapassou, em qualquer das

quatro seções do simulador consideradas, o valor

de 46%. . •
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VI. CONCLUSÕES

Resumindo os resultados encontrados neste estudo compa_

rativo da distribuição de dose em tumor de bexiga, obtidos

através planos de tratamento pertinentes ã rotina da radio

terapia e as medidas com dosTmetros termoluminescentes d e

L1F, em um simulador de corpo humano de fabricação "Rando-

Alderson", conclui-se que:

A dosimetria termoluminescente, através seus diversos

tipos e variedades de dosTmetros, dentre os quais os

mini-dosTmetros de LiF utilizados nesta pesquisa, con_

tribuiu notoriamente para o progresso da dosimetria clT

nica. Estes dosTmetros, graças a suas reduzidas dimen_

soes fTsicas (permitindo medidas aproximadamente pun-

tuais), fácil manuseio, dependência energética pratica^

mente inexistente na faixa de energia a que seriam ex

postos, linearidade de resposta em um grande interva-

lo de dose de exposição, além da possibilidade d e d[

versas re-utH1zações, permitiram um grande número de

medidas simultâneas e reprodutTveis dentro, de um meio

sólido, em vários e diferentes posicionamentos.

Conclui-se pois que, com tantos pontos positivos a seu
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favor, a dosi:.ietria termoluninescente apresenta, no cant

po da dosirnetria clTnica, una versátil e extensa feixa

de utilizações.

Juntamente co;.i os dosTretrcs ternolur.inescentes, o simu

lador "Rando-Alderson", graças ã semelhança de suas pr£

prisdades cor.: as do corpo hurra no, ê, ate o presente no-

no n to, o nelhor simulador de corpo hunano de que se dis_

pões para pesquisas deste tipo. Ele é portanto.de grajn

de valia no canpo da dosimetria clTnica.

Tanto na Técnica Estática con tres carcpos angulados de

120° entre si, como na Técnica Cinêtica de dois arcos

de 120° usando filtro em cunha, os planos teóricos de

tratamento, realizados exclusivamente no plano central

do tumor, são válidos e concordantes com os resultados

verificados experimentalmente no sinuiador de corpo hu

mano, não só no plano central, iras en todo o volume tu-

ooral considerado (sendo, segundo o Or. G. Drexier do

G.S.F., o limite mTnino de erro atingível j*a rotina da

radioterapia cor» Telecobalto-5D, da ordem de 10%).

Con os equipamentos utilizados, a Técnica Cinêtica pen-

dular, empregando filtro em cunha e dois arco; de 120°,

e, não apenas na teoria, mas principalmente na prática,

nais vantajosa, do ponto de vista terapêutico çue a TÍ£
i

nica Estática con tres carpos fixos angulados de 120°

entre si.
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A Técnica Cinetica empregada forneceu uma distribuição

de dose absorvida muito nais homogênea em todo o volu-

me irradiado» bem como uma dose-peie muito menor, além

de uma brusca queda da dose absorvida fora da írea tu_

moral, diminuindo sobrer.odo a exposição dos tecidos sâ̂

os ãs radiações ionizantes.
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S U M A R I O

Realizou-se um estudo comparativo entre, e distribui-

ção de dose no plano central de un tumor de bexiga fornecida por

cálculos baseados en curvas de isodose, e a medida com dosTme-

tros termo!uminescentes. Em extensão, r.ediu-se ainda a distri

buição de dose no resto do volume tumoral considerado, bem cono

no reto, órgão crTtico neste tipo de tratanento.

As técnicas de irradiação empregadas foran a estática,

com três campos angulados de 120° entre si, COR e sem balancea_

mento de dose, e a cínêtica penduiar, em dois arcos de 120° con

filtro em cunha. Empregou-se, em ambas,a Teleterapia com CobaJ,

to-60.

As medidas de dose absorvida foram feitas com mini-tí£

sTr.etros de LiF em põ.encapsulados em capilares de vidro (12nm

de comprimento e 1,4nm de diâmetro). Foran selecionados 188 do

sTnetros com desvio padrão máximo de 355, para cada um.

Em substituição ao paciente, empregou-se um simulador

de corpo humano de fabricação "P.ando-Alderson". Determinada a

posição do tumor de bexiga a ser irradiado, os dosTmetros foram

distribuídos ao longo de quatro seções transversais deste simu-

lador,procedentío-se então as irradiações segundo os planos de

tratamento estabelecidos.
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Dos resultados dos percentuais de dose absorvida ^

dos no plano central do tumor, verificou-se, não somente a con-

firmação prática destes resnos resultados, quando obtidos por

cálculos através curvas de isodose, cono também a melhor distri^

buição de dose absorvida oriçineda pela técnica cinética.

Das medidas dos percentuais de dose absorvida ao lonno

de todo o volune tunorai considerado» concluiu-se que, a distri^

buição de dose absorvida dada pela programação teórica do trata

men to no plano central do tunor, pode ser estendida, er. toda sua

validade, aos denais planos transversais da área tunoral.

Primordialmente nesta distribuição volumêtrica de d£

se, a técnica cinética confirmou sua melhor qualidade de resul-

tados em relação a técnica estática.
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S I1 !•: M A R Y

For the central plane of an assuned malignant tunor of

the bladder, Cobalt - 60 treatment plans were calculated from

published isodose curves. The calculation was done for the three

field technique, unbalanced and balanced, and for 120 degree

rotational therapy with wedge filter.

A "Rando-Alderson" phantom and calibrated encapsuled

LiF dosimeters with a standard deviation better than 35 of each

were used to verify the treatment plans. Furthermore the dose

distribution to an assuned extension of the tumor and to the

rertum were measured.

Comparison of calculated treatment plans and measured

dose distributions demonstrated good agreement, f'easurenents

show also that better hor.ogenity of the dose distribution were

reached with rotationel therapy. Furthermore, t!ie measurements ;

gave satisfactory homoçenity of the '..'hole tumor volume,supporting

the use of treatment plans just calculated for the central plane. '

"Ise in rerarJ to the whole volune of turner, rotational therapy j
i

to fco sunerior to fixed field therapy.
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