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Abstract. O objetivo deste trabalho foi comparar três técnicas de irradiação 
total de pele com elétrons: 1) Posicionamento horizontal, 2) Posicionamento 
vertical - técnica rotatória e 3) Posicionamento vertical - técnica de seis campos. 
Para isto um fantoma antropomórfico foi posicionado conforme a 
recomendação para cada técnica e foi irradiado no acelerador linear utilizando a 
energia de elétrons de 6 MeV. Filmes radiocrômicos foram posicionados na 
superfície em várias regiões do fantoma para a medição da dose absorvida. Uma 
câmara de ionização foi posicionada no interior de placas de tecido equivalente 
para avaliação da dose devido aos fótons produzidos pelo frenamento dos 
elétrons. As técnicas 2 e 3 mostraram-se bem similares nos resultados e com 
números de pontos discrepantes (8 e 10 respectivamente) da prescrição 
inferiores ao da técnica 1 (22 pontos). A dose de corpo total de fótons das 
técnicas 1, 2 e 3 foi 2,2%, 5,3% e 5,2% respectivamente. 
 
 

1 Introdução 
 
A irradiação total de pele (Sigla em inglês TSI, total skin irradiation) é uma 
modalidade de tratamento radioterápico utilizada para tratamentos de grandes áreas 
do corpo com neoplasias cutâneas. É geralmente usada para o tratamento de linfomas 
cutâneos como a micose fungóide e a Síndrome de Sézary, tendo normalmente uma 
boa resposta desde que distribuições de dose adequadas sejam empregadas [1]. 
Para este tipo de tratamento são utilizados aceleradores lineares com feixes de 
elétrons apresentando energias entre 2 e 10 MeV, que são caracterizados por uma 
dose máxima na superfície da pele, pela queda rápida do valor da dose nas suas 
camadas mais profundas e pela baixa contaminação de raios-X. Assim, as lesões 
superficiais que se estendem aproximadamente até à profundidade 1 cm podem ser 
eficientemente tratadas, sem que a dose de tolerância de alguns órgãos seja excedida. 
Uma publicação da Associação Americana de Físicos em Medicina (Sigla em inglês 
AAPM, American Association of Physicists in Medicine) [2] procurou avaliar e 
recomendar procedimentos para a implementação do tratamento de irradiação de 
corpo total. Ela aborda o problema dos campos grandes, grandes distâncias, 
penetração do feixe, junção de campos e regiões de sub e superdosagem; além de 



descrever com detalhes a técnica mais utilizada na atualidade (Técnica de Stanford 
com 6 campos duais). Outras técnicas descritas na literatura [3], [4], [5] fornecem 
alternativas para a TSI. No entanto, mesmo seguindo estes procedimentos, vários 
serviços de radioterapia relatam não-homogeneidades nas distribuições de dose 
resultantes de avaliações com dosimetria in vivo de alguns pacientes [6], [7], [8]. 
No Brasil, poucas instituições que possuem aceleradores lineares fazem 
rotineiramente a irradiação total da pele. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) usou 
algumas destas técnicas em aceleradores que já foram desativados e agora estuda 
implementá-las no novo acelerador linear Trilogy recentemente instalado.  
Visando fornecer parâmetros para esta implementação, o presente trabalho tem como 
objetivo comparar três técnicas de tratamento de corpo total com elétrons, adaptadas 
da literatura para a realidade do INCA, através da irradiação de um simulador 
antropomórfico com dosímetros fixados à sua superfície. As técnicas analisadas são 
as seguintes: 
 1) Simulador deitado próximo ao solo com o feixe estacionário, utilizando vários 
subcampos para o tratamento; 
2) Simulador posicionado em pé distanciado 3,50 m do acelerador linear, utilizando 
tratamento rotacional; 
3) Simulador posicionado em pé distanciado 3,50 m do acelerador linear, utilizando 
uma combinação de seis campos duais. 
A comparação será baseada na análise dos parâmetros dosimétricos: percentual de 
dose profunda, perfis de feixe, dose de fótons de corpo inteiro e na análise das doses 
superficiais obtidas para o simulador. 
 
2 Materiais e Métodos 
 
2.1 Acelerador linear 
 
O acelerador linear utilizado para as medidas de irradiação total da pele com elétrons 
foi o modelo Trilogy / fabricante Varian instalado no Serviço de Radioterapia do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA).  O feixe de elétrons utilizado para a irradiação 
possui energia nominal de 6 MeV e foi usado o modo de irradiação de corpo total 
(Sigla em inglês TBI, Total Body Irradiation), no qual o campo projetado no plano 
isocêntrico era de 34x34 cm2 e a taxa de tratamento foi de 1000 unidades monitoras 
(UM)/min.Toda a produção e estabilização do feixe de elétrons no modo TBI são 
idênticas às do modo normal e por isso qualquer mudança no ajuste do feixe numa 
modalidade repercute na outra. 
 
2.2 Detectores 
 
O conjunto dosimétrico utilizado para obtenção das medidas e referência para 
calibração de filmes radiocrômicos foi composto por uma câmara de ionização de 
placas paralelas modelo Markus / PTW, número de série 2978 e o eletrômetro Farmer 
modelo 2570/1 – Nuclear Enterprises, sendo o fator de calibração do conjunto de 
8,932 cGy/unidade de escala, obtido por calibração cruzada no feixe de elétrons de 20 
MeV do outro acelerador linear Clinac 2300C/D do INCA seguindo o protocolo da 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) TRS-398[9]. 



Para a determinação da dose na superfície do simulador antropomórfico foi utilizado 
o filme radiocrômico Gafchromic EBT fabricado pela ISP. Com espessura de 0,23 
mm e resposta na faixa de 1 a 800 cGy ele é o filme adequado para medidas 
superficiais em radioterapia. A avaliação do escurecimento do filme foi feita com dois 
densitômetros diferentes. O primeiro deles foi o X-Rite modelo 331 que permite 
leituras pontuais de densidade óptica com precisão de 0.01. O outro densitômetro 
utilizado foi o ScanMaker 9800XL, que permite a digitalização da luz transmitida 
pelo filme e permite o salvamento das imagens em tons de cinza de 16 bits ou 
coloridas em três canais (vermelho, verde e azul) com 16 bits cada.  
 
2.3 Simuladores 
 
Foram utilizados diferentes simuladores de tecido para a irradiação de corpo total, 
procurando sempre compatibilizar as dimensões físicas e características do material 
com o propósito da medida. 
Para as medidas de dose em profundidade, perfil e calibração em função da distância 
foram utilizadas placas de água sólida Virtual Water® fabricadas pela empresa 
CNMC. Elas apresentam propriedades radiológicas equivalentes às da água e 
possuem área de 40x40 cm2 e espessuras de 2, 3, 5, 10, 20 e 50 mm. Uma das placas 
é usinada para permitir o encaixe perfeito de uma câmara de placas paralelas Markus. 
Para a simulação dos tratamentos foi utilizado um simulador antropomórfico RANDO 
Alderson. O simulador representa um corpo humano da porção superior do fêmur até 
a cabeça. Para complemento do simulador, deixando-o na altura de um ser humano, 
utilizaram-se dois tubos de PVC de 10 cm de diâmetro preenchidos com água 
simulando as duas pernas. O simulador Alderson não apresenta braços e foi utilizado 
sem os simuladores das mamas. 
Para a simulação de irradiação das mãos foram utilizadas quatro placas acrílicas de 
15x15 cm2 e espessura de 0,5 cm (Figura 1), superpondo duas placas para simular os 
dedos e quatro para simular a palma das mãos.  
Para simular uma camada de pele de 5 ou 10 mm foram utilizados materiais 
equivalentes à água denominados bólus de gel. Estes possuem densidade de 1,03 
g/cm3 e podem se deformar acompanhando o contorno dos simuladores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Simulador de Mão 
 
2.4 Percentual de dose profunda 
 
As curvas de ionização em profundidade foram levantadas para as distâncias fonte-
superfície (DFS) de 100 cm (calibração do feixe), 201,6 cm (irradiação do simulador 



Alderson na horizontal) e 350 cm (irradiação do simulador Alderson na vertical), para 
a energia de 6 MeV. 
Para a DFS de 100 cm foi utilizado o aplicador com o tamanho de 10x10 cm2 no 
isocentro. Para as distâncias estendidas foi utilizado o aplicador de TBI para elétrons, 
que projeta um campo de 34x34 cm2 no isocentro do equipamento.  
A distância fonte-superfície foi mantida constante em cada um dos casos estudados e 
a profundidade da câmara de ionização de placas paralelas foi variada com a 
superposição de placas de água sólida, permitindo leituras em praticamente todos os 
milímetros na faixa de 0 – 30 mm. 
Após a obtenção das curvas de percentual de ionização, foi aplicada a conversão para 
a determinação do percentual de dose profunda (PDP) de acordo com protocolo 
AIEA/TRS-398, para cada uma das distâncias estudadas. Os valores de dose na 
superfície (D0), o alcance máximo (R100), o alcance de 80% (R80), alcance de 50% 
(R50), o alcance prático (Rp) e a dose de contaminação de raios-x foram determinados 
para a caracterização do feixe de elétrons para o tratamento. 
 
2.5 Perfis de Dose 
 
Para a obtenção dos perfis de dose horizontais, a câmara de ionização de placas 
paralelas na superfície da água sólida foi irradiada com o feixe de elétrons de 6 MeV 
com a DFS de 201,6 cm. Primeiramente alinhou-se a câmara de ionização com a 
ajuda do laser de localização da sala de tratamento e do retículo do acelerador linear. 
O centro do retículo foi tomado como a origem do sistema de coordenadas. Depois a 
câmara foi deslocada no plano horizontal, varrendo os eixos inplane no intervalo de -
60 a 100 cm e crossplane na faixa de 120ـ a 100 cm, com espaçamento de 4 cm para 
cada uma das direções. 
A medida do perfil no plano vertical foi feita na distância de 350 cm, com o 
deslocamento da câmara de ionização de placas paralelas na superfície de uma placa 
de acrílico. Para cada ponto avaliado eram contabilizadas as contribuições do gantry 
nos ângulos de 72º e 108º. Foram varridos os eixos inplane e crossplane. Para as 
medidas crossplane, a origem destas foi tomada a uma altura do solo de 129 cm 
(altura do plano isocêntrico do acelerador Trilogy). O espaçamento entre os pontos foi 
de 8 cm e a varredura percorreu a extensão da placa acrílica de 2 m de comprimento. 
Para medidas do perfil inplane, as medidas foram tomadas a uma altura de 1 m do 
solo em intervalos de 8 e 10 cm, alcançando um perfil de 140 cm, com a câmara de 
placas paralelas também fixa na placa de acrílico. 
 
2.6 Técnica do Posicionamento Horizontal 
 
A primeira técnica de irradiação total da pele com elétrons abordada foi a do 
posicionamento horizontal do simulador Alderson. Para isto foi preparado um colchão 
a vácuo no formato do simulador sobre uma plataforma com rodas. Isto garantiu a 
imobilização das partes do objeto simulador e uma fácil transposição de uma posição 
para outra. 
Para a cobertura de toda a extensão do simulador, foi necessária a superposição de 
três campos adjacentes de tratamento, de modo que a junção de campos acontecesse 



na curva de 50% de dose já identificada na caracterização do perfil crossplane para 
esta distância. 
Antes da irradiação do fantoma Alderson, ele foi preparado com filmes radiocrômicos 
colocados em pontos pré-determinados. Alguns pontos também foram avaliados 
utilizando uma espessura de material de tecido equivalente (bólus) sobre o filme. 
Após a irradiação, os filmes foram lidos utilizando o densitômetro X-Rite. A Figura 2 
mostra o simulador Alderson em posição de irradiação com os filmes radiocrômicos 
posicionados sobre a sua superfície nos pontos de interesse. 
Outro aspecto avaliado foi a distribuição de dose em um filme radiocrômico com o 
formato exato de uma seção transversal do crânio e colocado no crânio 5 cm abaixo 
do ápex. O filme irradiado foi processado no densitômetro ScanMaker 9800XL e a 
sua imagem em três canais coloridos foi avaliada com o uso do software ImageJ, onde 
os valores de dose foram obtidos do canal vermelho.  
Após a irradiação do simulador Alderson, foi feita a irradiação para o simulador de 
mãos para esta técnica de tratamento horizontal. Procurou-se determinar os valores de 
dose para um volume de pequena espessura quando comparado ao alcance do feixe de 
elétrons. Filmes radiocrômicos foram colocados entre as placas acrílicas do simulador 
e sobre as mesmas para avaliação das doses em profundidade e na superfície. A 
irradiação foi feita em par oposto girando as placas acrílicas em 180º de um campo 
para o outro. Repetiu-se a irradiação acrescentando um bólus de 1 cm para verificar a 
diminuição das doses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Simulador Alderson em posição horizontal de irradiação com filmes fixados nas 
posições de interesse 
 
2.7 Posicionamento Vertical - Técnica Rotatória 
 
Para a técnica rotatória, o simulador Alderson foi também preparado com filmes em 
posições similares à da primeira técnica, avaliando quando possível as doses nos 



mesmos pontos. Alguns pontos também foram avaliados com a colocação de bólus, 
como por exemplo, a pelve e o tórax direito com um bólus de 1 cm e a perna direita 
com dois bólus de 5 mm. Foram colocados filmes radiocrômicos sob, sobre e entre os 
bólus.  Um filme radiocrômico no formato do segundo corte do crânio também foi 
introduzido no fantoma para avaliação posterior com o software ImageJ. 
Para a irradiação, o fantoma foi posicionado a 350 cm da origem do telêmetro do 
acelerador e sobre uma plataforma giratória. A plataforma fez um giro total de 3600 
para cada um dos dois ângulos do gantry pré-estabelecidos em 72º e 108º.  
 
2.8 Posicionamento Vertical - Técnica de 6 campos duais 
 
A técnica de 6 campos duais tem um posicionamento similar ao da técnica rotatória. 
O simulador Alderson também foi montado sobre a base giratória, com DFS de 350 
cm e com os filmes radiocrômicos devidamente posicionados. Utilizou-se, da mesma 
forma, bólus para a pelve e tórax direito e para a perna direita. Foi também colocado 
outro filme no mesmo corte transversal do crânio, anteriormente avaliados nas outras 
duas técnicas. 
Para a irradiação do simulador, cada uma das seis posições foi obtida girando a base 
em angulações de 600, partindo da irradiação anterior, tomada no ângulo da base de 
00.  Para cada posição, o gantry foi angulado em 720 e 1080. 
A dose prescrita foi de 400 cGy na pele,  utilizando uma taxa de tratamento de 1000 
UM/min. Cada irradiação foi de 2588 UM, para os ângulos da base de 00, 600, 1200, 
1800, 2400 e 3000. A Figura 3 ilustra as posições usadas para esta irradiação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Demonstração das posições de irradiação para a técnica de 6 campos duais: a) campo  
anterior (0o), b) posterior oblíquo direito (120º), c) posterior oblíquo esquerdo (240º), d) 
posterior (180º), e) anterior oblíquo direito (60º) e f)  anterior oblíquo esquerdo (300º) 



2.9 Defletor de Elétrons 
 
Para as técnicas de irradiação do simulador Alderson na posição vertical, a irradiação 
tangencial em qualquer ângulo do simulador faz com que a dose no ápice da cabeça 
seja reduzida. Para aumentar a dose nesta posição, foi utilizada uma placa de chumbo 
defletora, inclinada 300 e posicionada 10 cm acima da cabeça. As dimensões da placa 
de chumbo utilizadas foram de 20 cm x 20 cm, sendo a espessura de 0,2 cm. A Figura 
4 mostra a montagem experimental. 
Tentando avaliar a dose na profundidade, um bólus de 0,5 cm foi utilizado sobre a 
cabeça. Filmes radiocrômicos foram posicionados na superfície do bólus e na 
superfície do ápice da cabeça (abaixo do bólus).  
Para a avaliação da dose no ápex, o simulador foi mantido na posição das irradiações 
anteriores, estando o ápex posicionado na distância de 356 cm. Foi utilizado um feixe 
direto, com o gantry angulado 1080 por ser esta posição a de maior contribuição para 
a dose da cabeça nas irradiações anteriores utilizadas (720 e 1080). A dose calculada 
para esta irradiação foi de 300 cGy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Montagem experimental da placa defletora para irradiação do crânio 
 
2.10 Dose de Corpo Inteiro 
 
Para as medidas de corpo inteiro, uma câmara cilíndrica foi introduzida em uma placa 
de água sólida, e outras espessuras de placas de água sólida foram adicionadas para 
que a câmara de ionização permanecesse a 10 cm de profundidade com relação à 
superfície. Esta montagem foi utilizada para estimar a dose de fótons nas três técnicas 
de irradiação avaliadas. 
Para a técnica de irradiação no plano horizontal, as leituras foram obtidas nas 
diferentes posições de tratamento, incluindo as irradiações das mãos (para a posição 
anterior e posterior). Para as técnicas do rotatório e 6 campos duais, a câmara de 
ionização foi colocada no centro do campo, na altura de 1 m do solo e novamente a 10 
cm de profundidade. As leituras foram integradas para a irradiação com o gantry nas 
posições de 720 e 1800, para uma prescrição de 180 cGy na pele. 
 
 
 



3 Resultados e Discussão 
 
3.1 Irradiação do Simulador Alderson na Técnica do Posicionamento Horizontal 
 
Para a irradiação do simulador Alderson no posicionamento horizontal foram 
adicionados vários filmes radiocrômicos sobre a sua superfície e, em alguns casos, 
abaixo de material tecido equivalente. Os resultados de suas leituras foram 
convertidos para dose com a utilização da curva de calibração e os principais pontos 
foram listados na Tabela 1 juntamente com as diferenças entre as doses medidas e a 
dose prescrita (383 cGy). Observa-se que todos os valores de subdosagens elevadas 
estão relacionados a pontos de irradiação tangencial, principalmente pelo lado externo 
(lateral) do corpo, situação na qual as partes anterior e posterior do corpo atenuam o 
feixe de elétrons diminuindo sensivelmente as doses nas laterais. Os valores de 
superdosagens elevadas estão relacionados principalmente a pontos de irradiação 
tangencial onde as direções dos feixes anterior e posterior em relação à anatomia 
permitem uma soma de campos, como por exemplo, as superfícies do ápex da cabeça, 
do ombro e das partes internas das pernas. Percebe-se que na maioria dos casos esta 
superposição é realmente bastante superficial, pois os filmes colocados no mesmo 
ponto, mas em profundidades distintas, revelaram subdosagens como, por exemplo, 
no ápex da cabeça a 5 mm de profundidade e na perna direita nos lados interno e 
externo a 5 e 10 mm de profundidade. Outros pontos de superdosagem estão 
relacionados à soma dos campos devido à pequena espessura do tecido, como as 
orelhas, cujas espessuras com cerca de 1,5 cm são similares à profundidade de 
máxima dose para o feixe de elétrons de 6 MeV. Outros pontos de superdosagem 
ocorreram em locais de incidência quase normal do feixe, como por exemplo, a pelve 
anterior direita e a perna anterior direita a 1 cm de profundidade. Como esta 
profundidade é próxima à de máxima dose, a superdosagem é justificada pelo formato 
da curva de PDP do feixe de elétrons. 
Outra análise feita foi sobre um filme cortado no formato da secção transversal da 
cabeça do simulador e colocado entre duas fatias da mesma, a 5 cm abaixo do ápex. 
Na Figura 5 observa-se a anatomia do simulador para o respectivo corte e a imagem 
do canal vermelho do filme radiocrômico irradiado separada via software ImageJ. 
Percebe-se uma subdosagem nas regiões laterais similar ao identificado para outras 
partes do simulador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Seção transversal do crânio do simulador Alderson e imagem (canal vermelho) do filme 
radiocrômico irradiado neste corte na técnica de posicionamento horizontal 



Tabela 1 - Doses registradas no filme radiocrômico para Irradiação do Fantoma Alderson no 
plano horizontal com uma prescrição de 383 cGy 
 

Posição Anatômica Profundidade  DO Dose (cGy) ∆% 
Cabeça Ápex  0,5 cm 0,37 143 -62,7 
Cabeça Ápex  Superfície 0,84 764 99,4 
Centro Anterior Superfície 0,61 390 1,8 
Centro Posterior Superfície 0,61 390 1,8 
Coxa Dir. Ext. Superfície 0,44 208, -45,6 
Coxa Dir. Int. Superfície 0,58 350 -8,6 
Cristalino Dir. Superfície 0,60 380 -0,8 
Cristalino Esq.  0,5 cm 0,64 420 9,7 
Ombro Esq. Superfície 0,77 636 66,2 
Orelha Esq. Ant. Superfície 0,91 925 141,5 
Orelha Posto Dir. Superficie 0,77 636, 66,2 
Pelve Ant Dir  1 cm 0,68 480 25,3 
Pelve Lat. Dir.  1 cm 0,19 29 -92,3 
Pelve Lat. Esq. Superfície 0,48 242 -36,9 
Períneo Superfície 0,60 380 -0,8 
Perna Dir. Ant.  Superfície 0,59 360 -6,0 
Perna Dir. Ant.  0,5 cm 0,65 440 14,9 
Perna Dir. Ant.  1 cm 0,70 514 34,3 
Perna Dir. Ext.  Superfície 0,73 566 47,7 
Perna Dir. Ext.  0,5 cm 0,49 250 -34,7 
Perna Dir. Ext.  1 cm 0,30 94, -75,4 
Perna Dir. Int.  0,5 cm 0,58 350 -8,6 
Perna Dir. Int.  Superfície 0,74 583 52,2 
Perna Dir. Int.  1 cm 0,38 150 -60,8 
Perna Dir. Post. Superfície 0,60 380 -0,8 
Perna Esq. Ant. Superfície 0,59 360 -6,0 
Perna Esq. Superfície 0,58 350 -8,6 
Perna Esq. Ext. Superfície 0,34 121 -68,3 
Perna Esq. Ext. Superfície 0,46 225 -41,3 
Perna Esq. Int. Superfície 0,92 950 148,0 
Perna Esq. Int. (4 cps) Superfície 0,89 875 128,5 
Perna Esq. Posto Superfície 0,60 380 -0,8 
Tórax Ant. Centro Superfície 0,60 380 -0,8 
Tx Ant. Dir. (-15 cm) Superfície 0,70 514 34,3 
Tx Ant. Esq. (+15 cm) Superfície 0,67 467 21,8 
Tórax Ant. Centro Superfície 0,57 340 -11,2 
Tórax Post. Centro Superfície 0,60 380 -0,8 
Tx Post. Dir. (+7 cm) Superfície 0,60 380 -0,8 
Tx Post. Esq. (-7 cm) Superfície 0,59 360 -6,0 
Tx Post. (4 campos) Superfície 0,58 350 -8,6 
Tórax Lat. Dir. Superfície 0,62 400 4,4 
Tórax Lat. Esq. Superfície 0,39 160 -58,2 
Umbigo Superfície 0,61 390 1,8 

 



3.2 Irradiação do Simulador de Mão 
 
Além da irradiação do simulador Alderson para a técnica de posicionamento 
horizontal, foi simulada a irradiação de uma mão em par oposto, com e sem bólus, 
com uma prescrição de 212 cGy na superfície. Os valores obtidos para os filmes 
radiocrômicos estão listados na Tabela 2.  
 
Tabela 2 - Valores de dose para irradiação de um simulador de mão 
 

Posição Anatômico Dose s/ bólus (cGy) Dose c/ bólus de 1 cm (cGy) 
Palma (Prof. = 0 cm) 242 285 
Palma (Prof. = 1 cm) 583 250 
Dedos (Prof. = 0 cm) 480 390 
Dedos (Prof. = 0,5 cm) 497 531 

 
Observa-se que, com exceção da superfície da mão, a soma de doses dos dois campos 
opostos ocorreu de modo excessivo para todos os pontos. A superfície da mão 
recebeu uma dose ligeiramente superior à prescrita pelo fato de que a espessura do 
simulador na palma da mão é de 2 cm de acrílico (aproximadamente 2,3 cm 
equivalente à água) e, portanto, o campo oposto precisa atravessar esta espessura para 
contribuir com alguma dose. Para os outros três pontos na irradiação sem bólus, os 
campos anterior e posterior somaram-se em regiões de alta dose da curva de PDP, 
principalmente a linha média da palma da mão, a 1 cm de profundidade em acrílico 
que recebeu praticamente o máximo de dose pelos dois campos. Sendo a prescrição 
por campo de 212 cGy na superfície, a dose esperada na profundidade era cerca de 
212/(70,7%) = 300 cGy por campo, resultando em um valor calculado de 600 cGy no 
total, muito próximo do valor medido (582,9 cGy). O uso do bólus melhorou 
consideravelmente a dose dos pontos que haviam excedido consideravelmente na 
irradiação sem bólus, com exceção da dose na linha média dos dedos. Um bólus com 
5 mm a mais nesta região colocaria a região dos dedos numa situação similar à da 
palma da mão. Observando a Figura 6, que mostra a soma de duas curvas de PDP de 
campos opostos, com a espessura de tecido praticamente igual ao dobro da 
profundidade de R50, consegue-se uma distribuição de dose sem superdosagens 
excessivas em toda extensão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Soma de duas curvas de PDP de feixe de 6 MeV em oposição atravessando uma 
espessura similar ao dobro de R50 



Portanto, num tratamento em que a espessura de alguma região anatômica for inferior 
ao dobro de R50, ela deve ser complementada com bólus até este valor para evitar uma 
dose diária muito acima do previsto com conseqüente toxidade para o tecido em 
questão. 
 
3.3 Irradiação do Simulador Alderson na Técnica Rotatória 
 
Para a irradiação do simulador Alderson na técnica rotatória, foram preparados filmes 
radiocrômicos de maneira similar à primeira técnica, avaliando sempre que possível 
os mesmos pontos. Desta vez não foi calculada uma dose esperada para os filmes, 
pois a distância e a posição do filme em relação ao feixe de elétrons variavam de 
maneira complexa. Na Tabela 3 são apresentados alguns pontos de medida, as suas 
respectivas densidades ópticas e doses e as diferenças percentuais entre as doses 
medidas e prescritas para uma irradiação objetivando uma dose de 217 cGy numa 
superfície do simulador situada a 350 cm de distância. Nota-se que não houve pontos 
com superdosagem excessiva. Os pontos com alta subdosagem ocorreram para três 
situações: irradiações tangenciais, pontos blindados por membros e pontos com 
profundidade de 1 cm. Como exemplo do primeiro caso, temos o ápex da cabeça e o 
períneo. Ambos os pontos, para qualquer ângulo de irradiação, foram atingidos por 
feixes oblíquos que foram atenuados pela camada de tecido em torno do filme. O 
ombro esquerdo, que poderia passar pela mesma situação, recebeu uma dose um 
pouco mais alta do que a prescrita provavelmente por estar situado numa altura menor 
do que o ápex da cabeça e, portanto, foi alvejado por feixes de menor obliqüidade. O 
períneo, além do problema da irradiação tangencial, foi afetado também pela 
blindagem das duas coxas no momento que a rotação colocava as laterais do 
simulador voltadas para o feixe. Uma situação similar ocorreu para os filmes 
colocados na parte interna da coxa direita e da perna direita. A terceira situação de 
subdosagem aconteceu para alguns pontos situados a 1 cm de profundidade, como por 
exemplo a parte anterior da perna direita, um ponto do tórax anterior e um do tórax 
posterior. O motivo desta subdosagem é creditado à diminuição do poder de 
penetração ao somar os diversos feixes oblíquos durante uma rotação.  
Na Figura 7 pode ser observada a imagem do canal vermelho da digitalização do 
filme radiocrômico. Percebe-se uma distribuição bem mais homogênea do que a 
obtida para a primeira técnica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Imagem (canal vermelho) do filme radiocrômico irradiado na técnica rotatória 



Tabela 3 - Doses registradas em filme radiocrômico para irradiação do fantoma Alderson na 
técnica rotatória com uma prescrição de 217 cGy 
 

Posição Anatômica Profundidade DO Dose (cGy) ∆%  
Cabeça Ápex Superfície 0,28 82 -62,0 
Centro Anterior Superfície 0,46 225 3,7 
Centro Posterior Superfície 0,45 217 -0,2 
Coxa Dir. Ext. Superfície 0,47 233 7,5 
Coxa Dir. Int. Superfície 0,33 114 -47,3 
Cristalino Dir. Superfície 0,475 238 9,4 
Cristalino Esq. 0,5 cm 0,47 233 7,5 
Ombro  Esq. Superfície 0,49 250 15,2 
Orelha Esq. Ant. Superfície 0,48 242 11,4 
Orelha Posto Dir. Superfície 0,48 242 11,4 
Pelve Dir. (Ilíaco) 1 cm 0,43 200 -7,8 
Pelve Lat. Dir.  1 cm 0,41 180 -17,1 
Pelve Lat. Esq. Superfície 0,48 242 11,4 
Períneo Superfície 0,22 47 -78,3 
Perna Dir. Ant.  Superfície 0,45 217 -0,2 
Perna Dir. Ant. 0,5 cm 0,43 200 -7,8 
Perna Dir. Ant.  1 cm 0,40 170 -21,7 
Perna Dir. Ext.  Superfície 0,47 233 7,5 
Perna Dir. Ext.  0,5 cm 0,43 200 -7,8 
Perna Dir. Ext.  1 cm 0,415 185 -14,7 
Perna Dir. Int.  0,5 cm 0,38 150 -30,9 
Perna Dir. Int.  Superfície 0,43 200 -7,8 
Perna Dir. Int.  1 cm 0,335 118 -45,7 
Perna Dir. Post. Superfície 0,45 217 -0,2 
Perna Esq. Ant. Superfície 0,47 233 7,5 
Perna Esq. Ext. Superfície 0,49 250 15,2 
Perna Esq. Int. Superfície 0,49 250 15,2 
Perna Esq. Post. Superfície 0,47 233 7,5 
Tórax Ant. Centro Superfície 0,44 208 -4,0 
Tx Ant. Dir.  (-10 cm) Superfície 0,44 208 -4,0 
Tx Ant. Dir.  (-15 cm) 1 cm 0,40 170 -21,7 
Tx Ant. Esq. (+10 cm) Superfície 0,47 233 7,5 
Tx Ant. Esq. (+15 cm) Superfície 0,41 180 -17,1 
Tx Ant. Centro Sup. Superfície 0,45 217 -0,2 
Tórax Lat. Dir. 1 cm 0,41 180 -17,1 
Tórax Lat. Esq. Superfície 0,46 225 3,7 
Tórax Post. Superfície 0,41 180 -17,1 
Tx Post. Centro Sup. Superfície 0,43 200 -7,8 
Tx Post. Dir. (+7 cm) 1 cm 0,40 170 -21,7 
Tx Post. Dir. (+12 cm) 1 cm 0,41 180 -17,1 
Tx Esq. Post. (-7 cm) Superfície 0,46 225 3,7 
Tx Post. Esq. (-12 cm) Superfície 0,47 233 7,5 
Umbigo Superfície 0,43 200 -7,8 

 



Na Figura 8 observam-se duas curvas de percentual de dose profunda extraídas dos 
tons de cinza da imagem da Figura 7 superpostas à curva de PDP do feixe direto de 6 
MeV na distância de 350 cm. Percebe-se uma redução no alcance terapêutico das duas 
curvas oriundas do tratamento rotatório em relação à curva do campo direto, com a 
isodose de 80% situando-se entre 8 e 10 mm contra os aproximados 17 mm do feixe 
direto, o que vai ao encontro com a observação feita anteriormente para a menor dose 
obtida em filmes a 1 cm de profundidade do que em filmes na superfície. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Percentuais de dose profunda medidos (conforme as direções indicadas no filme do 
fantoma Alderson) para o tratamento rotatório superpostos ao PDP do feixe direto de 6 MeV 
para a DFS de 350 cm 
 
3.4 Irradiação do Simulador Alderson na Técnica de 6 Campos Duais 
 
A irradiação do simulador Alderson na terceira técnica testada de 6 campos duais foi 
bem similar à da técnica rotatória, com o simulador posicionado no mesmo local e 
com os filmes igualmente distribuídos. O resultado das leituras é mostrado na Tabela 
4 para um conjunto significativo de pontos com uma prescrição de 400 cGy na 
superfície do simulador. Percebe-se que houve apenas um ponto com superdosagem 
acima de 20%, localizado na orelha direita. Isto se deve ao fato da orelha do 
simulador ter uma pequena espessura permitindo a soma dos quatro campos duais 
(anterior, posterior, oblíquo anterior direito e oblíquo posterior direito) que a 
irradiavam. Como a prescrição foi realizada de tal forma que três campos duais 
forneciam a dose prescrita, a participação de um quarto campo levou a superdosagem. 
A orelha esquerda teve uma dose da mesma ordem de grandeza. As subdosagens 
aconteceram de maneira similar ao tratamento rotatório, com pontos de baixa dose 
devido à irradiação tangencial (ápex da cabeça e períneo), devido a blindagem de 
outros membros (coxa direita interna) e devido ao menor poder de penetração do feixe 
resultante com subdoses de cerca de 20% para pontos na profundidade de 1 cm (pelve 
direita e lateral direita, perna direita interna, tórax lateral e posterior direito). Na 
Figura 9 vemos a imagem do canal vermelho da digitalização do filme radiocrômico 
para a técnica de 6 campos duais. Percebe-se novamente uma distribuição de dose 
bem mais homogênea do que a obtida na primeira técnica. Na comparação das curvas 
de PDP extraídas da imagem e com o PDP do campo direto, mostrados na Figura 10, 
observa-se uma queda gradativa de dose do lado externo do simulador para o lado 



interno, justificando novamente a subdosagem observada em alguns pontos a 1 cm de 
profundidade. 
 
Tabela 4 - Doses registradas em filme radiocrômico para irradiação do fantoma Alderson na 
técnica de 6 campos duais com uma prescrição de 400 cGy. 
 

Posição Anatômica Profundidade DO Dose (cGy) ∆% 
Cabeça Ápex Superfície 0,37 143 -64,3 
Centro Anterior Superfície 0,64 420 5,0 
Centro Posterior Superfície 0,63 410 2,5 
Coxa Dir. Ext. Superfície 0,59 360 -10,0 
Coxa Dir. Int. Superfície 0,44 208 -47,9 
Cristalino Dir. Superfície 0,62 400 0,0 
Cristalino Esq. 0,5 cm 0,60 380 -5,0 
Ombro  Esq. Superfície 0,63 410 2,5 
Orelha Esq. Ant. Superfície 0,68 480 20,0 
Orelha Post. Dir. Superfície 0,67 467 16,7 
Pelve Dir. (Ilíaco) 1 cm 0,55 320 -20,0 
Pelve Lat. Dir.  1 cm 0,55 320 -20,0 
Pelve Lat. Esq. Superfície 0,63 410 2,5 
Períneo Superfície 0,44 208 -47,9 
Perna Dir. Ant. 0,5 cm 0,60 380 -5,0 
Perna Dir. Ant.  1 cm 0,56 330 -17,5 
Perna Dir. Ext.  Superfície 0,58 350 -12,5 
Perna Dir. Ext.  0,5 cm 0,60 380 -5,0 
Perna Dir. Ext.  1 cm 0,57 340 -15,0 
Perna Dir. Int.  0,5 cm 0,57 340 -15,0 
Perna Dir. Int.  1 cm 0,53 297 -25,8 
Perna Dir. Post. Superfície 0,65 440 10,0 
Perna Esq. Ant. Superfície 0,65 440 10,0 
Perna Esq. Ext. Superfície 0,61 390 -2,5 
Perna Esq. Int. Superfície 0,63 410 2,5 
Perna Esq. Post. Superfície 0,64 420 5,0 
Tórax Ant. Centro Superfície 0,63 410 2,5 
Tx Ant. Dir. (-10 cm) Superfície 0,60 380 -5,0 
Tx Ant. Dir. (-15 cm) 1 cm 0,56 330 -17,5 
Tx Ant. Esq.(+10 cm) Superfície 0,62 400 0,0 
Tx Ant. Esq.(+15 cm) Superfície 0,63 410 2,5 
Tórax Ant. Centro Superfície 0,62 400 0,0 
Tórax Lat. Dir. 1 cm 0,55 320 -20,0 
Tórax Lat. Esq. Superfície 0,58 350 -12,5 
Tórax Post. Centro Superfície 0,63 410 2,5 
Tx Post. Dir. (+7 cm) 1 cm 0,54 308 -22,9 
Tx Post. Dir. (+12 cm) 1 cm 0,55 320 -20,0 
Tx Post. Esq. (-7 cm) Superfície 0,63 410 2,5 
Tx Post. Esq.(-12 cm) Superfície 0,64 420 5,0 
Umbigo Superfície 0,64 420 5,0 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. Imagem (canal vermelho) do filme radiocrômico irradiado na técnica de 6 campos duais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Percentuais de dose profunda medidos (conforme as direções indicadas no filme do 
fantoma Alderson)  para o tratamento com 6 campos duais superpostos ao PDP do feixe direto 
de 6 MeV para a DFS de 350 cm 
 
3.5 Avaliação do Defletor de Elétrons para o Ápex da Cabeça 
 
Os resultados do uso da placa defletora para correção da subdosagem no ápice da 
cabeça são mostrados na Tabela 5. Observou-se que o defletor aumentou 
substancialmente as doses na superfície e na profundidade do ápex da cabeça, apesar 
de não ter sido atingida a dose prescrita. 
 
Tabela 5 - Valores de dose para irradiação do ápice da cabeça com e sem defletor 
 

Posição anatômica 
Dose (cGy) sem 

defletor 
Dose (cGy) com 

defletor 

Ápex da Cabeça Prof. = 
Superfície 100 ± 3,8% 217 ± 3,8% 

Ápex da Cabeça Prof. = 0,5 cm 12 ± 3,8% 71 ± 3,8% 

 
 
 



3.6 Dose de Corpo Inteiro para as Três Técnicas de Tratamento 
 
Os resultados para a dose de contaminação de raios-x para corpo inteiro são 
mostrados na Tabela 6. As técnicas de rotatório e 6 campos duais, por apresentarem 
características similares de distância e posicionamento do simulador e do gantry do 
acelerador tiveram valores muito parecidos de dose de corpo inteiro e um pouco mais 
do que o dobro da dose para o tratamento no plano horizontal. 
 
Tabela 6 - Doses de corpo inteiro para as três técnicas de irradiação de pele total para uma 
prescrição de 180 cGy 
 

Técnica Unidade Monitor 

Total 

Dose de fótons 

(cGy) 

Percentual da 

Dose de fótons 
Plano 8380 3,9 ± 1,4% 2,2% 
Rotatório 14248 9,5 ± 1,4% 5,3% 
6 Campos 13975 9,4 ± 1,4% 5,2% 

 
 
3.7 Resumo das Três Técnicas de Irradiação 
 
A Tabela 7 lista vários dos parâmetros avaliados nas três técnicas de irradiação 
permitindo a comparação das mesmas.  
 
Tabela 7 - Comparação das Três Técnicas de Irradiação 
 
Parâmetros Plano Horiz. Rotacional 6 Campos 
DFS (cm) 201,6 350 350 
Unidade Monitor para 180 cGy 8380 14248 13975 
R80 efetivo de tratamento (mm) 18,1 < 10 < 13 
No de pontos medidos com 
superdosagem superior a 20% 11 0 1 

Ponto de maior superdosagem Perna Esq. no 
lado interno 

Ombro e Perna 
Esq. Int. e ext. 

Orelha Esq. 

No de pontos medidos com 
subdosagem superior a 20% 10 8 9 

Ponto de maior subdosagem Pelve Lat. Dir. 
na prof. = 1cm 

Períneo Ápex da 
Cabeça (sup.) 

Média do módulo dos valores 
percentuais de desvio entre a 
dose medida e a dose prescrita 
para os pontos avaliados 

31,8% 14,5% 12,2% 

Dose de Corpo Inteiro (valor 
percentual em relação à 
prescrição de elétrons) 

2,2% 5,3% 5,2% 



Observa-se que todas as três técnicas apresentam não uniformidades na distribuição 
de dose na pele. No entanto, as técnicas com o simulador posicionado na vertical 
apresentaram menos pontos de subdosagem e superdosagem excessivas do que a 
técnica com posicionamento horizontal, tornando-as as melhores candidatas para a 
escolha de uma modalidade de tratamento de corpo total com elétrons para um serviço 
de radioterapia, principalmente quando a profundidade envolvida não ultrapassa 1 cm. 
Os aspectos negativos destas duas técnicas são a alta unidade monitor e, 
conseqüentemente, o tempo, utilizados para a irradiação e as altas doses de corpo 
inteiro, que ainda assim, não devem trazer toxidades graves devido ao baixo valor 
diário da dose absorvida pelo paciente. A técnica com posicionamento horizontal 
necessita de um maior estudo e possíveis modificações para diminuir os altos 
gradientes de dose. Regiões de baixa dose nas três técnicas, como o períneo, devem 
ter um reforço planejado preferencialmente a partir de dosimetria in vivo. 
 
4 Conclusões 
 
O presente trabalho avaliou três técnicas de tratamento para corpo total com elétrons 
através da irradiação de um simulador antropomórfico, determinando parâmetros de 
localização e valores de dose para cada uma.  
A técnica de irradiação no plano horizontal apresentou as maiores oscilações nos 
valores de dose absorvida na pele, variando de -98,3 % até +148% de diferença entre 
doses medida e prescrita, principalmente em regiões de irradiação tangencial. Para a 
cobertura de toda a pele de um ser humano típico determinou-se a necessidade de três 
pares de campos em par oposto para a cabeça, tórax, abdômen e membros inferiores 
além de dois pares de campos para os membros superiores. Para uma irradiação com 
dose de 180 cGy na pele será necessário um total de unidades de monitor da ordem de 
8390 UM (variável com a distância), o que levaria pouco mais de 8 minutos de feixe 
ligado na maior taxa de dose. A dose de corpo total foi estimada em 2,2% da dose 
prescrita. Na hipótese de irradiação de um paciente, a posição deitada é a de maior 
conforto para um tratamento prolongado. 
A técnica de irradiação rotatória apresentou o menor número de pontos com 
diferenças excessivas de dose, as quais ficaram na faixa de -78,3% a +15,2%. Para a 
cobertura de toda a pele foi necessária a utilização de dois campos em conjunto com 
uma plataforma giratória que possa sincronizar um número inteiro de voltas no tempo 
de irradiação. Para uma dose de 180 cGy na pele será necessário um total de unidades 
monitor de 14248 UM, exigindo pouco mais de 14 minutos de feixe ligado. A dose de 
corpo total foi estimada em 5,3% da dose prescrita. A rotação e os braços levantados 
podem causar desconforto ao paciente. 
A técnica de irradiação com 6 campos duais apresentou um número intermediário de 
pontos com diferenças excessivas de dose, as quais ficaram na faixa de -64,3% a 
+20%. Para a cobertura de toda a pele foi necessária a utilização de seis pares de 
campos com a variação de posicionamento do paciente após cada par de campos. Para 
uma dose de 180 cGy na pele serão necessárias um total de 13975 UM, resultando em 
quase 14 minutos de feixe ligado. A dose de corpo total foi estimada em 5,2% da dose 
prescrita. Os braços levantados por tempo prolongado podem causar desconforto ao 
paciente. 



Foi observado que estruturas de pequena espessura como as orelhas e as mãos podem 
ter a dose somada de campos originalmente previstos para tratar de maneira 
independente. Para evitar esta superdosagem foi determinada a espessura de um bólus 
de forma que a espessura final do volume irradiado fosse igual a 2*R50. 
Nas técnicas em que houve subdosagem do ápex da cabeça, o uso de um defletor 
mostrou-se importante. Ele proporcionou aumento de dose superior a 100% em 
relação à mesma irradiação sem o defletor, apesar de não ter levado a uma dose igual 
à prescrita. 
O filme radiocrômico mostrou-se eficiente como detector de dose superficial e 
profunda de elétrons, indicando claramente regiões de superdosagem e subdosagem 
elevadas. Seu uso como dosímetro in vivo é recomendado para tratamentos de 
irradiação de corpo total de elétrons. 
As três técnicas apresentaram não uniformidades na distribuição de dose que devem 
ser avaliadas com cuidado por um serviço de radioterapia que queira implementar 
uma destas técnicas. A melhor uniformidade de dose obtida nas técnicas rotatória e de 
6 campos duais as qualifica preferencialmente à técnica do plano horizontal para a 
escolha da modalidade de tratamento a ser executada em um serviço de radioterapia. 
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