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Resumo. Este trabalho apresenta valores de doses periféricas medidas em seis pontos vitais de 

objetos simuladores que representam as idades de 2, 5 e 10 anos, submetidos a um 
procedimento de IMRT cranial que empregou blocos compensadores interpostos a feixes de 6 
MV. Os valores encontrados indicam que há dependência da dose com a posição da medida e 
com a idade do paciente, pois as doses periféricas nos pontos mais próximos e no objeto 
simulador de 2 anos foram maiores. As doses em tireóide alcançaram a faixa de 1,4 a 2,9% da 
dose prescrita ao isocentro, o que indica que as doses periféricas para IMRT que emprega 
blocos compensadores pode ser maior do que para a IMRT produzida com a técnica sliding 
window. 

 

1 Introdução 
 

A evolução das técnicas de tratamento de câncer tem aumentado a curabilidade dos 

pacientes, a ponto de nos Estados Unidos estimarem-se que a partir deste milênio, 

85% das crianças e 60% dos adultos vão sobreviver à doença, por causa da 

abordagem multidisciplinar [1]. Isto faz com que existam atualmente naquele país 

cerca de dez milhões de sobreviventes, um número que está aumentando de um 
milhão por ano [1]. No Brasil, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Câncer 

do Ministério da Saúde [2], para o ano de 2011 estimou-se uma incidência de quase 

dez mil casos de câncer em crianças e adolescentes com até 18 anos de idade. Em 

quase a metade destes casos é empregada a radioterapia no sistema nervoso central 

[3]. 

Em pacientes pediátricos, qualquer tratamento que utilize radiações ionizantes 

necessita ser ministrado com extremo critério, já que as células somáticas e 

germinativas estão em processo de reprodução contínua, o que oferece maiores riscos 

de efeitos deletérios e somáticos tardios [4]. Sendo assim, os prejuízos físicos, sociais 

e cognitivos pós-radioterapia precisam ser considerados com grande ênfase. Afinal, 
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crianças com câncer são 10 vezes mais suscetíveis às malignidades secundárias 

radioinduzidas do que os adultos [5]. 

Nos últimos anos foram desenvolvidas várias técnicas para a radioterapia baseada em 

aceleradores lineares, como a modulação da intensidade do feixe (Intensity-

Modulated Radiation Therapy – IMRT) [6], que tem como vantagem o potencial de 

reduzir a toxicidade tardia [7]. Uma das maneiras de efetuar IMRT ocorre com o uso 

de blocos compensadores, que modulam a intensidade do feixe quando são 

posicionados no caminho dele [8]. A modulação é devida às variações propositais de 
espessura dos blocos, que assim atenuam heterogeneamente a intensidade dos feixes 

que incidem sobre eles. 

As doses absorvidas em regiões do corpo do paciente que estão fora do volume 

tratado são chamadas de doses periféricas [9]. A literatura traz informações sobre 

doses periféricas medidas com o uso de diversos aceleradores, com campos de 

tratamento de 10 cm x 10 cm aplicados em objetos simuladores adultos [10]. Para a 

IMRT com campos de tratamento menores e aplicados nos tumores da infância, há 

poucos publicados [7, 8, 9]. O objetivo deste trabalho é apresentar medidas de doses 

periféricas em pontos vitais do organismo coletadas durante um procedimento de 

IMRT cranial pediátrico com blocos compensadores, empregando três objetos 

simuladores humanóides. 

 

2 Materiais e Métodos 
 

2.1 Manequins 

 

Três manequins comerciais de polietileno de média densidade, com aproximadamente 

quatro milímetros de espessura e representando os corpos de crianças com as idades 
de 2, 5 e 10 anos [11], foram preenchidos com água e utilizados como objetos 

simuladores humanóides. Os manequins são apresentados na Figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Manequins representando pacientes das idades de 2, 5 e 10 anos 

 

 2.2 Dosímetros 

 

Foram empregados dosímetros termoluminescentes (TLDs) de LiF:Mg,Ti em pó, do 

tipo Harshaw TLD-100 (Thermo RMP, Reino Unido). Os TLDs foram fornecidos e 

depois da irradiação lidos pelo Programa de Qualidade em Radioterapia [12] do 

Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro-RJ, que encapsula o pó em cilindros 

plásticos de 0,5 cm de diâmetro e 1,5 cm de comprimento, para torná-los à prova 



d’água e utilizá-los em auditorias postais no Território Nacional. O volume de pó que 

preenche a cápsula permite realizar cinco leituras.  

 

2.3 Dosímetros nos Manequins 

 

Os TLDs foram posicionados em seis pontos vitais, mostrados na Figura 2, em cada 

um dos manequins. Os locais escolhidos foram a tireóide, a mama direita, o coração, 

o abdome, os ovários e os testículos. 

 

 
 

Fig. 2. Pontos vitais de localização dos TLDs: 1, tireóide; 2, mama; 3, coração; 4, abdome; 5, 
ovários; 6, testículos 

 

Os dosímetros de tireóide, mama e testículos foram justapostos à superfície dos 

objetos simuladores e depois foram cobertos com bólus gelatinoso de 1,5 cm de 

espessura, para situar os TLDs em região de equilíbrio eletrônico. Os outros 

dosímetros foram fixados por encaixe em orifício cilíndrico nas extremidades de 

hastes de acrílico, como mostra a Figura 3, para serem colocados em posições 

profundas: cada um no meio da distância ântero-posterior do respectivo local. 
 

 
 
Fig. 3. Haste de acrílico sendo sustentada pela mão e suportando uma cápsula de TLD 

 

2.4 Planejamento  
 

Foram cedidas para este trabalho, pelo arquivo de uma clínica de radiologia da cidade 

de Curitiba-PR, imagens craniais de um exame de tomografia pediátrica de um 

paciente de aproximadamente 10 anos, não identificado. O exame foi inserido no 

sistema de planejamento computadorizado CAT3D (Mevis Informática Médica Ltda., 

São Paulo, Brasil). A Figura 4 ilustra o uso do sistema de planejamento, no qual 



foram contornadas as estruturas a serem protegidas – os cristalinos, os nervos ópticos 

e o tronco cerebral – bem como um volume-alvo ao redor da hipófise. 

 

 
 

Fig. 4. Ilustração da utilização do CAT3D para o planejamento da irradiação de IMRT com 
blocos: podem ser vistas as reconstruções craniais axial, coronal e sagital 

 

O planejamento contou com cinco campos, incididos com o gantry angulado a 0°, 

80°, 140°, 280° e 220°. A abertura dos colimadores secundários foi de 8 cm x 9 cm e 

o campo equivalente colimado pelos blocos de 6 cm x 6 cm. A dose de 1500 cGy foi 

prescrita na isodose de 98%, o que produziu 1531 cGy no isocentro. Para atingir este 

objetivo, foi necessária a emissão total de 3393 unidades do monitor. 
Com o cálculo das distribuições de dose no volume-alvo, o CAT3D inclui produzir 

um mapa de fluência para cada campo. Os mapas ilustram a distribuição de 
intensidades de cada feixe (Figura 5-a). Os arquivos digitais dos respectivos blocos de 

chumbo (Figura 5-b) foram transferidos a um torno de Comandos Numéricos 

Computadorizados (CNC), que fez a escavação (Figura 5-c).  

 

   
a   b   c 

Fig. 5. Ilustrações (a) de um mapa de fluência, (b) da representação do respectivo bloco e (c) da 
produção do bloco em torno CNC 

 

A Figura 6-a ilustra dois blocos escavados. Os blocos prontos foram fixados em 

placas de policarbonato, para serem inseridos no gantry do acelerador linear por meio 

de trilhos. Seguindo o protocolo de controle de qualidade da clínica, os blocos foram 

irradiados na presença de um MapCheck (Sun Nuclear Corp. Melbourne, FL, EUA), 



com o qual se produziram mapas de fluência, que foram avaliados e aprovados pelo 

físico da clínica local. Um dos mapas de fluência é ilustrado na Figura 6-b. 

 

  
a    b 

Fig. 6. Ilustrações (a) de dois blocos e (b) de um mapa de fluência 

 

As irradiações (Figura 7) foram feitas em um acelerador linear MDE-2 (Siemens 

Corp., Washington DC, EUA), com feixe de 6 MV.  

 

  
 
Fig. 7. Ilustração da irradiação no MDE-2. 

 

3 Resultados e Discussões 
 

A Tabela 1 apresenta os valores da dose periférica de cada ponto vital nos respectivos 

objetos simuladores. 

 
Tab. 1. Doses periféricas, em cGy, nos pontos vitais dos objetos simuladores, por idade. 

 

Ponto vital 
Doses (cGy), por Idade  

2 anos 5 anos 10 anos 

Tireóide 44,5 32,6 20,7 

Mama 15,7 8,4 5,1 

Coração 15,7 7,5 5,1 

Abdome 6,4 2,0 1,6 

Ovários 3,5 2,1 1,2 

Testículos 2,7 1,5 1,0 

 



Os valores apresentados na Tabela 1 são as médias das cinco leituras feitas para cada 

um dos TLDs. O desvio padrão dessas leituras variou de 0,4 a 5%. A organização dos 

valores da Tabela 1 produziu um gráfico, que é apresentado na Figura 8.  

 

 
 
Fig. 8. Gráfico das doses periféricas nos objetos simuladores de 2, 5 e 10 anos 

 

Por inspeção visual do gráfico da Figura 5, percebe-se que as doses diminuem 

drasticamente com o aumento da distância do ponto de medida ao local tratado, quase 

zerando na região das gônadas. Devido a este comportamento, o ponto de maior dose 

é a tireóide. Isto faz da glândula o ponto medido com maior risco [13], pois, são os 

pontos próximos ao local de tratamento que apresentam mais ocorrências de câncer 

radioinduzido. 

As curvas respectivas às três idades ficaram bem separadas, mostrando com muita 

clareza que quanto menor é a idade, maiores são as doses periféricas. Isto é devido, 

em primeiro lugar, ao fato de que os mais jovens terem menos massa, o que 
proporciona menos atenuação; em segundo lugar, ao menor tamanho, que aproxima 

os pontos anatômicos da região do feixe de radiação. 

As doses na tireóide alcançaram a faixa dos 20,7 aos 44,5 cGy, o que chega até 2,9% 

da dose no isocentro. Em 2006, Klein e colaboradores [9] aplicaram uma dose única 

de 180 cGy em caixotes de água que foram utilizados como simuladores. Eles 

empregaram IMRT com a técnica sliding window e chegaram a resultados de doses 

periféricas na tireóide que variaram de 0,4 a 1,8 cGy, que correspondem à faixa de 

0,22 % a1% da dose total aplicada. Em 2008, Wiezorek e seus colaboradores [8] 

observaram que uso de blocos na técnica de IMRT aumenta a dose periférica, pois a 

presença deles interpondo-se ao feixe, em posição próxima do paciente, é fonte de 

espalhamento. 
Com relação às doses em mama e em coração, os dois pontos de medida tem 

distâncias praticamente iguais até o alvo e apresentaram doses praticamente idênticas, 

provavelmente porque os objetos simuladores utilizados são completamente 

preenchidos com água e não possuem a simulação dos pulmões. 

 



4 Conclusões 

 

Os pacientes pediátricos são mais sensíveis às radiações e como o número de 
sobreviventes ao câncer está crescendo, é necessário conhecer os fatores do 

tratamento que podem trazer prejuízos a eles. 

Este trabalho apresentou valores de doses periféricas medidas em seis pontos vitais de 

objetos simuladores que representam três idades diferentes de pacientes pediátricos, 

durante um procedimento de IMRT pediátrico cranial que empregou blocos 

compensadores. 

Os valores encontrados indicam que há dependência da dose com a posição da medida 

e com a idade do paciente, pois as doses periféricas nos pontos mais próximos e no 

objeto simulador de 2 anos foram maiores. 

As doses em tireóide alcançaram a faixa de 1,4 a 2,9% da dose prescrita ao isocentro, 

o que parece indicar que as doses periféricas para IMRT que emprega blocos 

compensadores pode ser maior do que para IMRT produzida com a técnica sliding 
window. 
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