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Resumo. O  Sistema  de  Radiocirurgia  Robótica CyberKnife®  utiliza  um 
manipulador com seis graus de liberdade para posicionar um Linac de 6 MV a 
fim de tratar lesões. O projeto de blindagem da sala deve levar em conta essa 
capacidade.  Esse  trabalho  apresenta  cálculos  de  blindagem  para  uma  sala 
padrão,  com  paredes  primárias  de  200  cm  de  espessura,  construída 
especialmente para um Sistema CyberKnife, e cálculos para uma sala que foi 
originalmente  projetada  para  um  Linac  convencional  (com  gantry),  com 
barreiras secundárias de 107 cm de espessura. Após a realização dos cálculos de 
blindagem para ambas as salas, os resultados mostraram que as paredes da sala 
padrão com 200 cm de espessura são adequadas para a blindagem secundária, e 
para  a  sala  com um Linac convencional,  de todos os  6  pontos  avaliados,  2 
exigiriam blindagem adicional, de 9 cm e 4 cm de concreto com densidade de 
2,4 g/cm3. Isso mostra que o Sistema CyberKnife pode ser instalada em uma 
sala  originalmente  projetada  para  um  Linac  convencional,  com  restrita  ou 
nenhuma blindagem, desde que não haja incidência dos feixes sobre as barreiras 
secundárias. 

1   Introdução

O  Sistema  CyberKnife  é  o  único  que  utiliza  um  manipulador  de  6  graus  de 
liberdade, o qual posiciona um compacto acelerador linear (Linac) de 6 MV para 
precisamente  tratar  lesões  em qualquer  parte  do  corpo.  Essa  capacidade  aumenta 
consideravelmente o número de possíveis ângulos dos feixes de radiação em direção a 
lesão comparada ao espaço de trabalho coplanar  de um Linac convencional  (com 
gantry).  O  Sistema  CyberKnife  utiliza  imagens  de  raios-X  estereotáticas  para 
monitorar a posição e o movimento do alvo durante a realização do tratamento. O 
ponto  de  intersecção  central  dos  campos  de  visualização  das  duas  imagens 
(coloquialmente  chamado  como o  “isocentro”  mesmo  o  Sistema  CyberKnife  não 
possuindo o movimento rotacional do gantry) é chamado de “centro alinhado” no qual 
o  paciente  é  posicionado  durante  a  sua  configuração,  dessa  forma  o  alvo  é  bem 
situado para a localização estereotática.  Um ponto específico na anatomia que foi 
selecionado  pelo  usuário  durante  o  planejamento  do  tratamento  é  trazido  para  o 
campo de visão, de modo a coincidir com o centro alinhado. Durante a liberação do 
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tratamento,  o  sistema  de  imagem  fornece  um  controle  contínuo  para  que  o 
manipulador automaticamente redirecione os feixes caso haja movimentação do alvo. 
Essa combinação maleável do robô com a compensação automática do movimento 
permite a liberação de distribuições de dose do tratamento bem conformadas para os 
volumes dos alvos definidos pelo usuário, enquanto reduz a dose liberada aos tecidos 
saudáveis vizinhos e evitam a irradiação direta das estruturas críticas. 

Em princípio,  essa maleabilidade robótica requer um projeto de blindagem que 
considere  a  possibilidade  do  feixe  de  tratamento  incidir  em  qualquer  lugar  das 
paredes, assim como no teto. Na prática, durante a liberação do tratamento o sistema é 
limitado,  permitindo  feixes  de  apenas  um número  finito  (<150)  de  posições  pré-
configuradas, ou chamadas de “nós de tratamentos” do Linac. Nem todos os nós são 
usados  para  liberar  o  feixe  para  cada  tratamento  do  paciente.  O conjunto  de  nós 
disponíveis para um determinado Sistema CyberKnife é pré-configurado no software 
do sistema e não pode ser modificado pelo usuário. Pode haver múltiplos feixes a 
partir de um nó, que diferem em termos de duração, tamanho de campo e direção, 
pois eles podem estar localizando partes diferentes do alvo. Todos os feixes são pré-
programados  durante  o  processo  de  planejamento  do  tratamento  para  serem 
direcionados  ao  alvo,  o  qual  é  posicionado  perto  do  centro  alinhado  do  Sistema 
CyberKnife.  Fornecidos  esse  conhecimento  suficiente  do  conjunto  de  nós  e  das 
propriedades  da  radiação  do  Linac  CyberKnife,  é  possível   projetar  uma  sala  de 
tratamento devidamente adaptada com barreiras primárias construídas apenas onde for 
necessário. 

Desde o lançamento  comercial do Sistema CyberKnife em 2000, os projetos das 
salas de blindagem consistem em construções uniformes de paredes primárias onde 
todas as paredes são tratadas como barreiras primárias e o teto como uma barreira 
secundária,  independentemente  do  conjunto  de  nós  de  um  determinado  Sistema 
CyberKnife. Barreiras primárias para um feixe de tratamento do Linac CyberKnife de 
6 MV consiste  de paredes com espessuras maior que 180 cm de concreto padrão 
(densidade nominal de 2,4 g/cm3), dependendo da geometria do local, do layout do 
prédio e do fator de ocupação. Essa tradicional uniformidade da barreira primária, 
evita a necessidade de desenvolver cálculos separados para várias barreiras primárias 
e secundárias, dependendo do layout da sala de tratamento e das áreas vizinhas. Essa 
abordagem também fornece uma maior flexibilidade tanto para o usuário quanto para 
o  fabricante  CyberKnife  realizar  futuras  atualizações  no  sistema.  Como  a 
simplicidade  do  projeto  de  blindagem  e  a  futura  flexibilidade  do  sistema  são 
importantes considerações para um local, o fabricante recomenda uma sala blindada 
projetada  com  uma  espessura  uniforme  da  parede  primária.  No  entanto, 
particularidades de cada local podem exigir que se mantenham algumas paredes ou 
porções  delas  mais  finas  do que  a parede  primária  padrão.  Porém, como existem 
poucos  estudos  publicados  abordando  tanto  as  considerações  geométricas  únicas, 
quanto  as  propriedades  da  radiação  do  Sistema  CyberKnife,  pode  ser  difícil 
determinar  se  um  determinado  projeto  de  blindagem ou  uma  sala  existente  com 
paredes de barreiras secundárias serão suficientes para uma instalação do CyberKnife. 

Esse trabalho apresenta cálculos de blindagem para certas paredes  de dois tipos 
distintos de layout de salas. A primeira é a sala padrão do CyberKnife. O segundo 
exemplo é uma sala que foi projetada originalmente para um Linac convencional. No 
primeiro  exemplo,  todas  as  paredes  foram  construídas  como  barreiras  primárias. 



Portanto,  as  espessuras  reais  são  maiores  do  que  é  necessário  para  a  barreira 
secundária. No segundo exemplo, são realizados cálculos para a barreira mais fina 
(secundária) baseado no pressuposto de que o Sistema CyberKnife foi configurado 
com um conjunto de nós que impede feixes diretos incidirem em qualquer barreira 
secundária durante o tratamento. Essa segunda configuração tende a ser muito útil 
quando não  for  possível  realizar  grandes  reformas  ou  quando não  houver  espaço 
suficiente para construir uma nova sala no serviço de radioterapia. 

2   Materiais e Métodos

2.1 Definições dos Parâmetros Chaves 

Distância de tratamento padrão – não existe distância padrão, pois as distâncias de 
tratamento do CyberKnife podem variar de 65 cm a 100 cm. 

Distância  de  referência  de  tratamento  –  DFS  (distância  fonte-superfície)  onde 
algumas  propriedades  do  feixe  ou  Linac  são  definidas  ou  especificadas.  Para  o 
propósito de calibração e caracterização do feixe, essa distância é 80 cm. 

Unidades Monitoras (UM) – Para um Linac CyberKnife calibrado, uma UM do 
feixe  libera  1  cGy  a  uma  profundidade  de  1,5  cm  na  água  a  uma  distância  de 
referência de 80 cm. 

Especificação da radiação de fuga (fL) –A radiação de fuga máxima na superfície 
de um cilindro de 1 metro de raio sobre o eixo do feixe do Linac. Ela é dada em 
porcentagem da dose liberada a uma distância de tratamento de referência de 80 cm 
medido na profundidade de 1,5 cm. 

Fator modulação (CK) – Este é o fator modulação do CyberKnife análogo ao fator 
modulação de IMRT (CI) usado para cálculos de blindagem. Ele é a média das UMs 
necessárias por cGy liberadas em todas as DFSs e profundidades do tumor. 

2.2 Projetos de salas  

As Figuras 1  e  2 mostram as diferentes  configurações  de salas  para o  Sistema 
CyberKnife.  



Fig. 1 Exemplo da planta do Sistema CyberKnife em uma sala padrão. 



Fig. 2 Exemplo da planta do Sistema CyberKnife instalado em uma sala inicialmente 
projetada para um sistema de Linac convencional. 

2.3   Cálculos de blindagem 

De acordo com o formalismo geral e os símbolos utilizados na NCRP Report  Nº 
151 [1], calculou-se o número de TVLs (nL) para radiação de fuga, como se segue: 

TWf

Pd
B

LL

iso
L

2

=   
(0)

)log( LL Bn −=   (2)

Onde, 

BL = Fator de Transmissão da Barreira para radiação de fuga.  
P = Limite de dose equivalente semanalmente permitido além da barreira. 
diso = Distância do ponto de medida da radiação ao isocentro (centro alinhado para o 
Sistema CyberKnife).
fL = Dose da radiação de fuga de alta energia medido a uma distância de 100 cm do 
eixo de feixes de elétrons. 
WL = Carga de trabalho da radiação de fuga= W x CK

T = Fator de ocupação. 
P  é  definido  como 20 µSv/semana  para  áreas  não controladas  (público)  e  100 

µSv/semana para áreas controladas [1]. 
Um valor  de  0.05% para  fL baseado nas  medidas  na  poção  de  alta  energia  da 

radiação de fuga será usada nos cálculos. Como a carga de trabalho do tratamento W 
foi computada a uma distância de tratamento de 100 cm, mas fL foi definida como 
uma porcentagem da radiação primária a uma distância de tratamento de 80 cm é 
incorreto usar fL por si só como na Equação 1. Esse fator dever ser modificado antes 
pela relação fLC = (100/80)2 ao invés de fL para o Sistema CyberKnife.  

Para esses exemplos, todas as áreas foram definidas como áreas não controladas 
(público) com fator de ocupação de 100%. 



A distância refere-se à distância do isocentro a um ponto localizado a 30 cm além 
da superfície externa da parede. Uma TVL da radiação de fuga para o concreto de 29 
cm será utilizada par esses cálculos. Essa é a TVL de equilíbrio relatada no Apêndice 
B do NCRP Report Nº 151 [1].  

Para  cálculo  de  blindagem,  o  fabricante  recomenda  usar  uma  estimativa 
conservadora de CK = 15 UM/cGy. Esse valor foi baseado em um estudo inicial com 
menos de 100 pacientes de um único hospital [2]. 

A dose absorvida típica em Gy/semana (W) é calculada baseada no valor médio de 
cGy liberado por fração de tratamento coletado em um estudo prévio [3]. Esses dados 
foram  relatados  de  vários  locais.  De  acordo  com  esse  estudo,  as  seguintes 
considerações foram feitas para o cálculo da barreira secundária:  

• Dias operacionais por semana = 5;
• Estimativa máxima de 4 tratamentos  intracraniais  (477 cGy)  e 4 extracraniais 
(1101 cGy) por dia; 
• A média de carga de trabalho por paciente por fração = ½ 477 + ½ 1102 = 790 
cGy;
• W = 8 frações/dia x 5 dias/semana x 790 cGy/fração = 316 Gy/semana; 

Usando um valor conservativo do fator de modulação e baseando na estimativa da 
carga de trabalho no limite máximo de 8 frações de radiocirurgias estereotáticas por 
dia, existe uma margem de segurança construída para esses valores recomendados de 
CK e W. 

No exemplo para a sala padrão do CyberKnife, avaliou-se quatro diferentes pontos 
que foram nomeadas A, C, E e F na Figura 1. Para a localização A, diso = 4.60 m. Para 
os cálculos dos outros pontos, as distâncias são apresentadas na Tabela 1. 

No exemplo de um Sistema CyberKnife instalado em uma sala projetada para um 
Linac convencional  foram examinadas 6 posições,  incluindo uma abaixo do teto, 
conforme a Figura 2. Os resultados são apresentados na Tabela 2. 

3   Resultados

A  distância  do  ponto  de  medida  da  radiação  ao  isocentro  (diso),  Fator  de 
Transmissão da Barreira para radiação de fuga (BL), número necessário de TVLs para 
radiação de fuga (nL) e espessura de concreto necessária para o cálculo da barreira 
secundária da sala padrão estão dispostas na Tabela 1. 

Tabela 1. Cálculo da Barreira Secundária para uma sala padrão 

Localização diso (m)
BL nL Espessura do 

concreto (cm)
A 4.6 1.1 x 10-4 3.9 114
C 7.65 3.2 x 10-4 3.5 102
E 5.43 1.6 x 10-4 3.8 111
F 5.14 1.4 x 10-4 3.8 111



Os mesmos dados foram apresentados para o cálculo da barreira secundária de uma 
sala com Linac convencional na Tabela 2. 

Tabela 2. Cálculo da Barreira Secundária de uma sala com Linac convencional

Localização diso (m)
BL nL Espessura do 

concreto (cm)
A 5.98 1.9 x 10-4 3.7 108
C 4.38 1.0 x 10-4 4.0 116
E 5.97 1.9 x 10-4 3.7 108
F 8.02 3.5 x 10-4 3.5 102
G 7.66 3.2 x 10-4 3.5 102
H 5.18 1.5 x 10-4 3.8 111

4   Discussão

Os dados apresentados até agora possuem maior importância para os cálculos de 
blindagem  da  barreira  secundária.  Esses  dados  não  alteram  as  recomendações 
existentes nos requisitos para espessura da parede primária. 

A Tabela  1  mostra  que  para  uma sala  padrão  nenhuma blindagem adicional  é 
necessária,  uma  vez  que  todas  as  paredes  são  paredes  primárias  e  possuem uma 
espessura de 200 cm nesse projeto particular. 

Por outro lado, a Tabela 2 evidencia que para um Sistema Cyberknife instalado em 
uma sala com Linac convencional, se todas as barreiras secundárias, de acordo com a 
Figura  2,  possuem 107  cm de  espessura,  então  os  pontos  C  e  H  exigiriam uma 
espessura adicional de concreto (2.4 g/cm3) de 9 cm e 4 cm, respectivamente. 

Portas e labirintos necessitam de uma atenção e consideração especial para cada 
sala, o que não foi analisado nesse estudo. 

5   Conclusão

Os dados mostram que o Sistema CyberKnife pode ser  instalado e operado em 
salas  projetadas  originalmente  para  um  Linac  convencional,  com  nenhuma  ou 
limitada  blindagem caso  o  conjunto  de  nós estiver  devidamente  configurado  para 
evitar a incidência direta dos feixes nas barreiras secundárias. É importante ressaltar 
que,  como  todas  as  salas  não  são  as  mesmas,  cada  sala  precisa  ser  examina 
individualmente para determinar se a redução do conjunto de nós é apropriada.

Além disso, uma avaliação detalhada do projeto de blindagem, composição real do 
material de blindagem, dimensões da sala, e fator ocupacional para uma sala existente 
e  as  áreas  ao  redor  devem ser  levados  em conta  a  fim de  verificar  se  uma sala 
existente é adequada para o funcionamento do Sistema CyberKnife. 
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