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Sumário: Este trabalho apresenta o estudo dosimétrico de 
um sistema postal, a ser desenvolvido para medir doses de 
fontes de braquiterapia. Para este fim foi projetado um 
fantoma de PMMA com orifícios para inserção da fonte de 
192Ir de alta taxa de dose e dos dosímetros TL. O sistema foi 
caracterizado com auxílio de simulações de Monte Carlo, 
usando as grandezas dosimétricas definidas no TG-43 da 
AAPM, como a função radial de dose g(r).  

  
Palavras-chave: braquiterapia, dosimetria, simulação de 

Monte Carlo. 

1. INTRODUÇÃO 

A dosimetria em braquiterapia, fazendo uso de um 
fantoma sólido, exige a escolha de um dosímetro com 
sensibilidade de leitura para as energias do espectro do 192Ir 
e tamanho reduzido para minimizar a influência do gradiente 
de dose no dosímetro e, ao mesmo tempo evitar a 
perturbação do campo primário de radiação. Deve possuir 
propriedades de interação com a radiação e absorção 
próximas a da água e, também, capacidade de medir as altas 
taxas de dose das fontes de braquiterapia.  

A dosimetria de fontes com TLD’s em fantomas está 
presente na literatura em estudos de avaliação de incertezas 
nos cálculos de dose absorvida nos dosímetros 
termoluminescentes[1], influência da geometria dos 
fantomas[2] e nos cálculos dos parâmetros dosimétricos[3] 
segundo a recomendação do TG43 da AAPM[4-5]. 

 Optou-se pelo uso do TLD-100 que, por atender os 
requisitos descritos acima, é o mais comumente usado na 
dosimetria TL em braquiterapia. O fantoma de PMMA, com 
tamanho otimizado, fará parte do kit postal que será enviado 
aos usuários para irradiação dos TLD’s na dose 
predeterminada para leitura posterior no laboratório de 
dosimetria TL do Serviço de Qualidade em Radiações 
Ionizantes – SQRI/ INCA. 

Os resultados obtidos através de simulação de Monte 
Carlo neste trabalho, serão usados no desenvolvimento do 
sistema postal de controle de qualidade que será 
implementado, após a finalização da análise experimental da 
dosimetria nos laboratórios do programa de qualidade em 
radioterapia – PQRT/SQRI, incorporando-se aos serviços de 
dosimetria postal para controle de qualidade em 
radioterapia, já implementados no INCA. 

 

2.   OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é obter a função radial de dose 
g(r) para a geometria do fantoma, já que os dados da 
literatura [2,3] são calculados em geometrias com condições 
ideais de espalhamento. Com essa função calculada, pode-
se a partir do formalismo do TG-43, calcular a dose 
absorvida em qualquer ponto no fantoma. 

 
3.  MÉTODOS 

O fantoma usado na dosimetria foi projetado através de 
simulação com o método de Monte Carlo usando o 
programa Geant4. O Geant4 é um pacote de programas 
escrito em C++ com programação orientada a objeto. 
Permite uma excelente descrição da geometria de simulação 
e recebe atualizações da física da interação da radiação com 
a matéria com freqüência maior que 1(uma) vez ao ano.  

O programa foi instalado em um computador com 
processador Intel QuadCore Q660  com plataforma Linux e 
programas para suporte de visualização e estatística de 
distribuições.  

O Código Geant4 tem a classe G4PSDoseDeposit para o 
cálculo de dose, que acumula a dose depositada em volumes 
definidos no código. 

Como forma do fantoma, foi escolhida uma geometria 
com simetria cilíndrica para colocar os detectores 
termoluminescentes. Para os cálculos de Monte Carlo da 
dose absorvida, o transporte de elétrons não foi feito, pois na 
energia média do espectro do 192Ir temos equilíbrio de 
partículas carregadas. O transporte de fótons foi feito até 
energias de dezenas de keV. 

Os cálculos de dose foram feitos com a fonte 
posicionada no centro geométrico da geometria cilíndrica do 
fantoma com densidade de 0.998 g/cm3. 

Para a simulação de dose depositada utilizou-se o 
volume de coleta em anéis concêntricos ao eixo central do 
fantoma coincidindo com a posição da fonte (figura 1.)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Fantoma com a fonte de 192Ir e anéis 

concêntricos onde foram calculados a dose depositada. 
 
A função geométrica G(r,θ ) foi calculada com a equação 

1, afim de obter, usando as relações do TG-43, a função 
radial de dose g(r). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equação 1 – Equação para o calculo do G(r,θ ), para 

fontes de braquiterapia. 
 
  Uma vez definida a geometria cilíndrica do fantoma, 

foi implementado o formalismo dosimétrico do TG43 onde 
foram feitos vários testes procurando: otimizar o tamanho 
do fantoma, posicionamento dos TLD’s na sua estrutura 
procurando minimizar tanto os efeitos de alto gradiente de 
dose em valores de raios muito próximos da fonte, 
posicionada no centro geométrico do fantoma, bem como os 
efeitos de fronteira com o meio externo.  

Foi definido um fantoma de formato cilíndrico com raio 
de 7cm, a fonte posicionada no eixo central e os  TLD’s, 
posicionados com sua face voltada para o eixo central, a 
uma distância radial de 6cm.  

Para as dimensões típicas das fontes de braquiterapia, 
erros devidos ao posicionamento da fonte e a lei do inverso 
do quadrado da distância, seriam da ordem de ± 1% na dose 
depositada em um volume, a distância de 6cm. 

 Para se obter erros da ordem de ± 0,5%, necessitaríamos 
do posicionamento dos detectores a distâncias radiais 
maiores que 15 cm, o que aumentaria muito o peso final do 
fantoma. 
 No caso de fontes Varian Gammamed Plus, por exemplo, o 
cateter de transmissão da fonte tem um diâmetro de 1,6 mm, 
a fonte por sua vez tem 0,9 mm de diâmetro. Portanto, um 
posicionamento da fonte no centro geométrico do fantoma, 
acarretaria desvio geométrico máximo de 0,35 mm na 
distância fonte-detector, o que somente pela lei do inverso 

do quadrado da distância acarretaria erros de até 1,2% para a 
dose medida a 6 cm da fonte. 
Para esta avaliação a comparação das funções radiais de 
dose g(r) do fantoma proposto e contínuo, ou seja, ilimitado, 
permitem verificar a região próxima a fronteira onde elas 
começam a divergir. Podemos usar o fantoma de PMMA 
para a dosimetria uma vez que, como o efeito Compton 
predomina no espectro do 192Ir, não ocorre diferença 
significativa na dose absorvida em materiais equivalentes. O 
programa foi validado comparando com resultados da 
literatura para a dose em função da distância radial da fonte 
de 192Ir Varian Gammamed Plus[6]. Figura 2. 
 

 
 

Figura 2 – Fonte de 192Ir  Gammamed Plus no Geant4 
 
4.  RESULTADOS 

Na figura 3 é mostrada a razão da dose a uma distância r 
do eixo central normalizada para a distância de 1cm e 
comparada com dados da literatura. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – comparação da dose em função da distância. 
 
 



 
Na figura 4 vemos a comparação da função radial de 

dose no fantoma normal e no fantoma “infinito’. Pode-se 
observar o aumento da divergência quando o raio aproxima-
se da fronteira.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Função radial de dose. 

 

5.  DISCUSSÕES 

O gradiente de dose a distâncias milimétricas da fonte 
impediriam a dosimetria com TLD’s. Os dosímetros 
apresentam uma resposta de dose com comportamento linear 
entre 0.01cGy até 100 cGy. Embora a dosimetria 
experimental possa ser feita na água os fantomas sólidos são 
usados em conjunto com os TLD’s permitindo obter 
medidas com baixa incerteza, desde que, sejam observadas 
as condições de medição mais adequadas.  

Dentro da proposta de desenvolver um sistema de 
dosimetria postal este conjunto mostra-se extremamente 
prático e adequado. Devemos observar um tamanho de 
fantoma de fácil transporte e manipulação, forma geométrica 
compatível com a geometria da fonte, posicionamento dos 
dosímetros e fonte e fatores de correção da dose em relação 
ao meio. Obtendo, através da simulação, resultados para as 
funções dosimétricas do TG-43 em acordo com a literatura, 
foi possível determinar esses fatores para a geometria do 
fantoma, sendo mais precisos para determinação da dose no 
meio. 

6.  CONCLUSÃO 

Foi definido o uso de um fantoma de PMMA cilíndrico 
cujas dimensões e posicionamento dos TLD’s foram 
definidos com auxílio da simulação de Monte Carlo, 
procurando minimizar os efeitos do gradiente de dose em 
raios muito pequenos e o retroespalhamento nas 
proximidades da fronteira com o ar. 

O parâmetro g(r) foi obtido por Monte Carlo. Como 
podemos ver na figura 4, esse fator torna-se muito diferente 
dos dados da literatura que consideram condições ideais de 
espalhamento no cálculo. 
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