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ESTUDO DA DEPOSiÇÃO DE DOSE PARA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE 

SEMENTES ONCOSEED 6711 

Lucas Crusoé Tomaz 

RESUMO 

o câncer de próstata é o segundo mais ocorrente entre os homens. A 

braquiterapia com a utilização de sementes de iodo-125 se apresenta como uma das 

formas de tratamento. Na terapia do câncer de próstata são utilizadas de 80 a 120 

sementes de iodo-125 que são implantadas no órgão seguindo um planejamento. 

Durante o posicionamento e com o passar do tempo, as sementes implantadas 

sofrem pequenos deslocamentos em relação à posição inicialmente planejada. Estes 

deslocamentos podem causar diferenças na deposição de dose no volume tumoral. 

Este trabalho fez um estudo de dosimetria de sementes de iodo-125 utilizadas em 

braquiterapia de baixa taxa de dose. Na primeira etapa do trabalho, foi realizado o 

levantamento dos parâmetros dosimétricos da semente seguindo as recomendações 

do protocolo TG-43 com o objetivo de validar a metodologia. Em seguida, foi 

realizado um estudo quantitativo da variação na distribuição de dose para três 

configurações de quatro sementes Oncoseed 6711, sendo duas delas com as quatro 

sementes em posições simétricas e uma com as sementes apresentando pequenos 

deslocamentos. Utilizou-se um objeto simulador de tecido mole e dosímetros TLD. 

Em seguida, um estudo qualitativo das isodoses geradas pelas configurações foi 

realizado utilizando-se filme radiocrômico, modelo Gafchromic. Este método foi 

utilizado a fim de complementar o estudo realizado com os cristais. Os parâmetros 

dosimétricos da semente levantados neste trabalho apresentaram excelente 

concordância com os valores consensuais do TG -43, validando assim, a 

metodologia empregada nesta pesquisa. Finalmente, os resultados obtidos com 

filmes radiocrômicos e dosímetros termoluminescentes mostraram que existe uma 

diferença significativa na distribuição de dose quando há modificação de 

posicionamento entre as sementes. A utilização destes dois métodos 

simultaneamente se mostrou eficiente uma vez que os cristais trazem uma visão 

pontual e o filme traz uma visão global da distribuição de dose. 

Palavras-chave: dosimetria termoluminescente, braquiterapia, semente de iodo-125, filmes 
radiocrômicos. 



ABSTRACT 

Prostate cancer is the second most common cancer among men. lodine-125 

brachytherapy seeds are presented as a form of treatment. In prostate cancer 

therapy 80-120 iodine-125 seeds are implanted in the organ following a previous 

planning. During positioning and after it, the implanted seeds can undergo slight 

displacements relative to the original position. These deviations may cause changes 

in dose distribution in the tumor volume. This work has made a dosimetry study for 

iodine-125 seeds used in low dose rate brachytherapy. In the first stage, we 

performed a one seed dosimetric parameters study following the TG-43 protocol 

recommendations with the objective of validating our methodology. Then a 

quantitative study of the variation in dose distribution for three configurations of four 

seeds OncoSeed 6711 was conducted with two configurations using the seeds in 

symmetrical positions and the other presenting small displacements. A soft tissue 

phantom and TLD dosimeters were used. Then a qualitative study of isodose curves 

of the configurations was performed using radiochromic film, Gafchromic mode!. This 

method was used to complement the study of the crystals. The seed's dosimetric 

parameters obtained in this work showed excellent agreement with the TG-43 

consensual values, thus validating the methodology used in this work. The results 

obtained with radiochromic film and thermoluminescent dosimeters have shown that 

there is a significant difference in dose distribution when there is a change in the 

positioning of the seeds. The use of these two methods simultaneously is efficient 

since the crystals bring a point view and the film has a global view of the dose 

distribution. 

Keywords: thermoluminescent dosimetry, brachyterapy, iodine-125 seed, 

radiochromic films. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, mais de 11 

milhões de pessoas são diagnosticadas com cãncer, que é uma doença que 

causa cerca de sete milhões de mortes por ano, correspondendo a 12,5% dos 

óbitos em todo o mundo. No Brasil , representa a segunda maior causa de 

morte. Entretanto, há casos com bom prognóstico, tais como os dos tumores 

de pele não melanoma, mama, cólon e reto, colo do útero e próstata. 

Entre os homens, excluindo-se os tumores de pele , o câncer de 

próstata é o mais ocorrente . A Fig.1 apresenta uma tabela relativa ao número 

de novos casos deste tipo de neoplasia maligna. Para o Brasil, no ano de 2012, 

está estimada uma ocorrência de 60.180 novos casos. Este valor corresponde 

a uma taxa de ocorrência de 62 novos casos para cada 100 mil homens 

(INCA 2012). 

LocalJzaçjo Pnmana 
Neopla1l8 Maligna Estados 

'NUmero::; arredondados pata 10 ou mUltiplos de 10 

Homens 

EshmatlVl dos &aws Nuros 

Mulheres 

Capi1als Capitais 

Figura 1. Estimativas para o ano de 2012 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes 

e de número de novos casos por tipo de câncer, segundo sexo e localização primária. 
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As ações de combate ao câncer envolvem desde cuidados de saúde 

preventiva até a alta tecnologia aplicada na realização de exames e modernos 

tipos de tratamento. Os desafios impostos pela doença demandam altos 

investimentos em pesquisa nas áreas de prevenção e tratamento. 

Dentro deste contexto, o fornecimento dos serviços radioterápicos é 

imprescindível às estratégias nacionais de controle do câncer (VERIN, 2001; 

WEXBERG, 2005). A radioterapia é a realização de tratamento de tumores 

utilizando feixes de radiação ionizante e pode ser classificada como teleterapia 

e braquiterapia. 

A teleterapia consiste na irradiação da área de interesse com feixes 

externos ao paciente. Os feixes de radiação são provenientes de aceleradores 

lineares de elétrons ou de aparelhos de cobaltoterapia. Na braquiterapia são 

utilizadas fontes radioativas seladas inseridas em tumores ou muito próximos 

deles (McINTIRE et aI., 2004). 

Os radioisótopos mais comumente utilizados para a braquiterapia 

são o lodo-125, o Paládio-103 e o Césio-131. Atualmente o Co-60 vem sendo 

utilizado. Uma das vantagens do tratamento por braquiterapia é que altas 

doses de radiação podem ser liberadas em um tempo relativamente curto na 

região tumoral minimizando a deposição de dose nos tecidos vizinhos ao tumor 

(GODDEN, 1988). 

É premissa básica de qualquer tratamento radioterápico o 

planejamento da dose que será depositada nos tecidos. Para isso, cálculos 

dosimétricos precisam ser efetuados para cada fonte de radiação 

(IGIDBASHIAN,2008). 

Em um tratamento do câncer de próstata são utilizadas de 80 a 120 

sementes de iodo-125, dependendo do volume do tumor. Os implantes de 

sementes são procedimentos não cirúrgicos e de baixo impacto. A inserção das 

sementes no paciente é realizada com o auxílio de imagens tomográficas e de 

agulhas guiadas por uma matriz (template) , que auxilia no distanciamento entre 

as posições onde as sementes devem se alocar, de acordo com o 

planejamento. 

A movimentação dos tecidos moles faz com que as sementes 

implantadas sofram pequenos deslocamentos em relação à posição 
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inicialmente planejada e provoca alterações na distribuição de dose no volume 

tumoral. 

Este trabalho fez um estudo de dosimetria de sementes de iodo-125 

utilizadas em braquiterapia de baixa taxa de dose, em implantes intersticiais 

permanentes. Desta forma, o estudo busca uma aproximação com as 

condições do tratamento, ou seja, levando-se em consideração o deslocamento 

das sementes dentro do órgão após e durante o implante. 

O objeto de estudo desta pesquisa foi um modelo de fonte bastante 

utilizado para implante permanente, desde a sua introdução em 1983, a 

semente de braquiterapia Oncoseed 6711, produzida pela Ge Healthcare. Esta 

semente consiste de uma cápsula de Titânio com 4,6 mm de comprimento e 

0,8 mm de espessura, que contém no seu interior, um fio de Prata de 3 mm de 

comprimento onde o iodo-125 é adsorvido. O fio de prata funciona como um 

marcador para a observação em imagens por raios X (ONCURA INC, 2005). 

A dose absorvida é a quantidade física fundamental de interesse em 

tratamentos radioterápicos, uma vez que ela é o principal critério para eliminar 

o tecido tumoral e minimizar as lesões em tecidos sadios adjacentes. Dessa 

forma, neste trabalho, foram realizados levantamentos dosimétricos das 

sementes de iodo-125 utilizando dosímetros termoluminecentes, filmes 

radiocrômicos e um material simulador de tecido mole, denominado Água 

Sólida. 

Os filmes radiocrômicos interagem com a radiação por meio de 

processos químicos e têm sido utilizados como dosímetros para aplicações 

médicas e industriais. Este processo de destaca pela praticidade na geração 

das curvas de isodose uma vez que não é necessária a revelação, possui uma 

elevada sensibilidade e uma baixa dependência energética 

(HARPELL ASSOCIATION,2009). 

Materiais termoluminescentes têm sido muito empregados em 

dosimetria devido a uma característica intrínseca destes materiais. Depois de 

irradiados com uma determinada dose, ao serem aquecidos, eles emitem luz 

de maneira proporcional à energia que absorveram. 

Esse procedimento apresenta algumas vantagens, como alta 

sensibilidade, o que permite a utilização de dispositivos em tamanhos 

reduzidos; e alguns materiais apresentam resposta pouco dependente da 
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energia dos feixes e linear para um amplo intervalo de dose. Outras 

características importantes dos materiais utilizados em dosimetria são o baixo 

custo e facilidade de manuseio, respostas estáveis em condições ambientais 

adversas, boa reprodutibilidade, mesmo para baixas doses e curvas de 

emissão simples com picos bem definidos (BECKER, 1973; ZOETELlEF et aI., 

2000). 

A equivalência com o tecido e a baixa dependência energética da 

resposta em relação às condições (energia do feixe e taxa de dose) em que 

realizamos os experimentos, foram os critérios utilizados na escolha do TLD-

100 como dosímetro (KALMYKOV, 1994; ROBAR et aI., 1996). 

Para cada modelo de fonte utilizada em braquiterapia, existe um 

conjunto de parâmetros que foram determinados por um protocolo de medidas 

e serve para caracterizar individualmente cada fonte de radiação utilizada para 

tratamentos de câncer. A Constante Taxa de Dose, a Função Anisotropia e 

Radial, são exemplos destes parâmetros. Dessa forma, na primeira etapa deste 

trabalho, foi realizado o levantamento desses parâmetros seguindo as 

recomendações do protocolo com o objetivo de validar a metodologia 

empregada neste trabalho. Em seguida, foi realizado um estudo da diferença 

na distribuição de dose no objeto simulador, ocasionada pelas diferentes 

configurações adotadas para um conjunto de quatro sementes Oncoseed 6711. 

o documento utilizado como referência na validação da metodologia 

empregada nesta pesquisa, foi desenvolvido em 1995 pelo Grupo de Trabalho 

nO 43 (TG-43) da Associação Americana de Físicos Médicos (AAPM) com 

última revisão em 2004. O TG-43 introduziu um novo formalismo de cálculo de 

dose em braquiterapia (RIVARD et aI., 2004). 

Os formalismos de cálculos anteriores não levavam em conta as 

diferenças de encapsulamento ou de construção interna entre as fontes e 

definiam os parâmetros das sementes levando em consideração apenas o 

radionuclídeo. Dentro deste contexto, o TG-43 estabeleceu constantes de taxa 

de dose e outros parâmetros dosimétricos que dependem do design específico 

da fonte e são diretamente medidos ou calculados para cada tipo de semente. 
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Adicionalmente, o TG-43 apresentou dados dosimétricos consensuais, 

em termos do formalismo recomendado para os três modelos de fontes 

emissoras de fótons de baixa energia que estão disponíveis, dentre elas, a 

semente utilizada neste trabalho. Estes dados basearam-se numa revisão 

crítica das distribuições de taxa de dose medidas pelo ICWG (Interstitial 

Collaborative Working Group) usando TLD-100, bem como, em outras medidas 

e cálculos simulados em Monte Carlo, disponíveis na literatura. 

Como um todo, o protocolo TG-43 resultou em significantes melhorias na 

padronização das metodologias de cálculo de dose, bem como nas 

distribuições de taxa de dose usadas para implementação clínica da 

braquiterapia. Por exemplo, as diferenças entre distribuições de taxa de dose 

previamente usadas e aquelas recomendadas pelo TG-43 chegaram a 17% 

para algumas fontes (RIVARD et aI., 2004). 

Ao final de todo o processo concluímos que é possível realizar a 

dosimetria da semente de iodo-125 com a infra-estrutura disponível no 

CDTN/CNEN, uma vez que os resultados obtidos nesta pesquisa se encontram 

em boa concordância com o protocolo de medidas TG-43. Observou-se, ao 

final do experimento, que existe uma diferença significativa na deposição de 

dose no meio quando existe uma modificação de posicionamento entre as 

sementes. Se deslocamentos importantes ocorrerem em um tratamento, 

poderão ocorrer regiões não tratadas ou regiões que receberão doses maiores 

desnecessariamente. 

Essas diferenças poderão ser importantes para o paciente em 

tratamento, porém outros estudos precisam ser realizados para uma melhor 

avaliação do problema, uma vez que neste trabalho foram utilizadas apenas 4 

sementes de braquiterapia em configurações discretamente diferentes das de 

um planejamento. 



19 

1.1 Objetivos 

Este trabalho propõe estudar possíveis diferenças de distribuição de 

dose na próstata em relação a diferentes arranjos de sementes utilizadas em 

braquiterapia. 

1.1.1 Objetivo geral 

Realizar o estudo da diferença de deposição de dose em relação a 

diferentes configurações de 4 sementes Oncoseed 6711 e desenvolver uma 

metodologia para uma semente comercial aplicável em outros modelos de 

sementes. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Realizar o levantamento dos parâmetros dosimétricos da semente 

Oncoseed 6711, contidos no protocolo TG-43, e comparar os 

resultados obtidos a fim de desenvolver uma metodologia para 

uma semente comercial aplicável em outros modelos de 

sementes. 

• Testar experimentalmente as interações entre sementes, uma vez 

que em média, 100 sementes de iodo-125 são implantadas em 

um tratamento de próstata. 

• Verificar experimentalmente a variação de deposição de dose em 

função da disposição não simétrica das sementes no interior do 

volume da próstata. 

1.2 Justificativa 

Este trabalho é parte do projeto PPA-17.03 do CDTN que tem como 

objetivo principal a produção de um protótipo de semente de braquiterapia de 

iodo-125 para o tratamento do câncer de próstata. Dessa forma, este trabalho 

se justifica em desenvolver uma metodologia para uma semente comercial 
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aplicável em outros modelos de sementes para uma caracterização completa 

através de medidas experimentais e estudos teóricos de sua distribuição de 

dose. E estudar diferenças na deposição de dose para distintas configurações 

de semente Oncoseed 6711. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O câncer de Próstata 

A próstata é um órgão do tamanho de uma noz, com cerca de 4 cm de 

diâmetro e 3 cm de altura , localizada em torno da porção inicial do canal uretral, 

logo abaixo da bexiga e à frente do reto . A Fig.2 apresenta uma imagem de 

corte da região pélvica masculina na qual é possível observar a localização da 

próstata . A próstata produz e armazena um fluído leitoso de ph alcalino e 

auxilia na mobilidade do sêmen. 

Reto 

Figura 2. Esquema do sistema urinário com detalhe na próstata . Fonte: SHIER et ai., 201 2 

(adapt. ) 

Com o envelhecimento do organismo, a próstata apresenta um 

crescimento benigno que tende a estrangular o canal uretral, criando 

dificuldades para a liberação da urina. Este processo chama-se Hiperplasia 

Benigna da Próstata (HBP). Várias consequências surgem desta situação, 

como o surgimento de urina residual na bexiga, o aumento da espessura 

seguido de afinamento da parede vesical , a dilatação dos ureteres e dilatação 

da pelve renal que promove uma diminuição da função dos rins . 

o crescimento da glãndula prostática pode também estar relacionado ao 

aparecimento do câncer de próstata . No Brasil , o número de casos de câncer 

de próstata tem aumentado muito nos últimos anos e pode ser decorrente do 

t 
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aumento da expectativa de vida da população, da evolução dos métodos 

diagnósticos e da melhoria da qualidade dos sistemas de informação do país. 

A próstata elimina uma substância que é possível de ser dosada na 

circulação que não é produzida por nenhum outro órgão, o antígeno prostático 

específico (PSA), que tem valor proporcional a dimensão da glândula. 

Aceitam -se como valores limites normais até 4 ng .mr1
, porém existe a 

possibilidade da ocorrência de tumores prostáticos em situações em que o 

valor do PSA encontra-se abaixo desse valor. Quando o PSA estiver acima de 

10 ng.mr1 há indicação formal para biópsia do tecido prostático. 

o diagnóstico de certeza do câncer de próstata é feito pelo estudo 

histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata, que deve ser 

considerada sempre que houver anormalidades no toque reta I (TR) ou na 

dosagem do PSA. O relatório da análise anatomopatológica deve fornecer a 

graduação histológica do sistema de Gleason, cujo objetivo é informar sobre a 

provável taxa de crescimento do tumor e sua tendência à disseminação, além 

de ajudar na determinação do melhor tratamento para o paciente. 

Apresentam-se como opção de tratamento a retirada do órgão, a 

radioterapia (teleterapia ou braquiterapia) e a quimioterapia. Esses 

procedimentos, ou a combinação deles, são escolhidos levando em 

consideração as características de cada caso. 

2.2 A braquiterapia 

Braquiterapia é o termo utilizado para descrever um tratamento realizado 

com a ajuda de pequenas fontes radioativas. Neste tipo de tratamento, as 

fontes são colocadas perto ou dentro do volume tumoral e a dose depositada é 

continua tanto para curtos períodos de tempo, em implantes temporários, 

quanto para implantes permanentes. 

A vantagem da braquiterapia em relação à teleterapia consiste na 

deposição de dose diretamente no volume de interesse preservando mais os 

tecidos sadios e órgãos situados próximos ao tumor. Em contrapartida, esse 

tipo de tratamento só pode ser aplicado em tumores bem localizados e 
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relativamente pequenos, dessa forma, entre 10 e 20% dos pacientes de 

radioterapia são tratados com braquiterapia (PODGORSAK, 2005). 

A classificação do tratamento pode ser dada pela duração: permanente 

ou temporário, pela taxa de dose de radiação e pelo local de aplicação. De 

acordo com a taxa de dose, os procedimentos são classificados em 

braquiterapia de alta taxa de dose, acima de 12 Gy.h-1, média taxa de dose, 

entre 2 e 12 Gy.h-1, e baixa taxa de dose, entre 0,4 e 2 Gy.h-1. 

como: 

Em relação ao local de aplicação, a braquiterapia pode ser classificada 

• Intracavicária: técnica que consiste em inserir aplicadores especiais 

nas cavidades do paciente, irradiando a região de interesse por um 

intervalo previamente calculado; 

• Intraluminal: técnica em que a fonte de radiação é posicionada no 

interior de uma artéria ou órgão tubular, como um brônquio pulmonar 

ou o esôfago, através de um cateter; 

• Intersticial: quando o material radioativo é introduzido na região 

tumoral, geralmente por meio de cirurgia; 

• Por moldes de superfície: quando ocorre a aplicação de materiais 

radioativos sobre a superfície externa do órgão, tradicionalmente 

utilizada no tratamento de lesões de superfície, como de pele ou de 

mucosa e em tumores no interior do globo ocular (MOURÃO, 2008). 

As fontes utilizadas na braquiterapia geralmente são encapsuladas, com 

o objetivo de conter o material radioativo diminuindo-se os riscos de 

contaminação radioativa ambiental e de indivíduos. Os fótons (raios gamas e 

X) são os componentes mais importantes da radiação emitida. Os fotons X são 

oriundos de um decaimento por captura eletrônica ou conversão interna. Os 

fotons X tambem podem ser gerados por bremsstrahlung devido à interação 

dos elétrons com a cápsula da semente. 

Os isótopos mais empregados nas fontes de braquiterapia são: 60Co, 

137CS, 1921r, 1251, 103Pd e 90Sr/90y, e com menos freqüência os radioisótopos 
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198Au, 106Ru/106Rh e 252Cf também são utilizados. A Tab.1, apresenta algumas 

características físicas dessas fontes (PODGORSAK, 2005). 

Tabela 1. Características dos isóto~os utilizados em braguitera~ia. 

Isótopo 
Energia média Período de CSR* (

JÁ3y
m

2 

) A(cm-2
) 

(MeV) Meia-Vida (mm de Pb) f AKII GBqh 

Co-60 1,25 5,26 a 11 309 1,11 

Cs-137 0,66 30 a 6,5 77,3 1,11 

Au-198 0,41 2,7 d 2,5 56,2 1,13 
Ir-192 0,38 73,8 d 3 108 1,12 

1-125 0,028 60 d 0,02 
Pd-103 0,021 17 d 0,01 

'Camada Semirredutora: 

Onde: lAKII é a constante taxa de Kerma no ar e A é a Constante Taxa de Dose. 

2.3 As Sementes de lodo-125 

Além do material radioativo, as sementes utilizadas em braquiterapia são 

compostas de uma cápsula de titânio e um material de número atômico 

elevado, no qual o radionuclídeo é adsorvido. Este material também tem a 

função de melhorar a visibilidade da semente nas imagens feitas através de 

raios X. A Fig.3 apresenta alguns modelos de semente de iodo-125 com a 

representação das estruturas internas. 

o decaimento do iodo-125 é acompanhado principalmente da emissão 

de fótons com energias que variam entre 27 e 35 keV com um período de 

meia-vida de 59,43 dias (ONCURA INC, 2005). 

A constituição interna da semente é fundamental para os levantamentos 

dosimétricos, uma vez que a distribuição dos fótons emitidos e a energia do 

feixe pela fonte dependem da disposição o material radioativo no interior da 

semente e dos materiais que irão filtrar o feixe no encapsulamento. Por 

exemplo, as sementes de iodo-125 que possuem prata no interior da cápsula 

emitem três fótons adicionais com energias de 22,1 keV, 24,9 keV e 25,2 keV. 

Assim o feixe externo à semente possui fótons X característicos gerados na 

interação da radiação emitida pelo iodo-125 com a prata. Estes fótons devem 

ser levados em consideração nos planejamentos e simulações computacionais. 
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..... __ ------- 46rrm --------II,..~ 

Resina onde o lodo-125 é adsorvido Cápsula de Titânio 

a) 

T 
O.8mm 

l 

........ -------- 4 6rrm --------II~~ 

b) 

FIO de prata onde o lodo-125 é adsolVldo Câpsula de Titânio 

/ 
T 
08mm 

l 

....... --------45mm --------~,.~ 
Esferas de Prata onde o lodo-125 foi adsorvido Cápsula de Titânio 

c) 

T 
O.8nm 

l 

......... ------- !)Omm -------~ .... ~ 

d) 
Cápsula de Titânio Marcador de Tungstênio Carbono onde o lodo-125 é adsoMdo 

(~\\wru%'\4) f 
Figura 3. Modelos de fontes que utilizam o iodo-125 como radionuclídeo. Amersham 6702(a), 

Amersham 6711 (b), Imagyn IS-12501 (c) e Best 2301 (d). 

Fonte: RIVARD, 2004. (adapt.) 
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2.4 Uso Clínico das sementes de lodo-125 

A braquiterapia que utiliza fontes seladas de iodo-125 em implantes 

permanentes é classificada como intersticial de baixa taxa de dose (LDR). 

Antes do tratamento, o médico oncologista descreve as regiões de interesse, o 

físico médico estuda o caso e faz o planejamento, que deve ser reavaliado na 

data do implante devido a possíveis alterações no órgão e finalmente, 

determina a quantidade de sementes que serão utilizadas no tratamento. 

Antes do implante são realizadas imagens axiais do órgão em intervalos 

de 5 mm para determinação da extensão local do tumor utilizando ultrassom 

transretal (ASH et.al, 2000; KHAN, 2003). Em seguida, é realizada uma análise 

dosimétrica para uma melhor distribuição das sementes a fim de depositar a 

dose desejada no interior da glândula diminuindo a exposição dos tecidos 

sadios, principalmente tecidos do reto e da uretra (SAHGAL, ROACH, 2007). 

Terminada a fase de planejamento, é gerada uma matriz (template) que vai 

definir a posição que cada agulha contendo as sementes terá que ocupar 

dentro da próstata. O implante enfim é realizado com o monitoramento do 

ultrassom transretal para o acompanhamento da alocação das sementes. 

A Fig.4 ilustra o processo de implante das sementes com orientação do 

ultrassom transretal e template, imagens seccionais do órgão, e imagens 

radiográficas realizadas após o implante. As sementes utilizadas na 

braquiterapia de próstata têm uma taxa de dose entre 0.08 e 1 Gy.h-1 em todo 

o órgão e a atividade total implantada varia entre 30 e 35 mCL (SAL VAJOLl, 

1999). 
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A 8 

Figura 4. Implante de sementes de braquiterapia. Implante das sementes com orientação do 

ultrassom e gabarito de distanciamento A, imagens seccionais da próstata a cada 2 ou 5 mm, 

permitindo o mapeamento do órgão 8, radiografia feita após o implante C e imagem de corte 

axial da região pélvica D. 

Fonte: SALVAJOLl eta/., 1999. 

Após O implante, são realizados alguns procedimentos, como: citoscopia, 

que verifica se ocorreu a migração de alguma semente para outros órgãos e a 

dosimetria pós-implante, que verifica a qualidade do procedimento no que se 

refere a distribuição de dose na região de interesse, evitando assim, a 

exposição desnecessária dos órgãos vizinhos. É recomendado fazer a 

dosimetria pós-implante com 1 mês ± 1 dia para as sementes de iodo-125 

(NATH,2009). 
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2.5 Grandezas Físicas de interesse 

As grandezas físicas básicas, definidas pela ICRU (lnternational 

Commissionon Radiation Units and Measurements), são universalmente 

aceitas para a caracterização dos campos de radiação e são definidas em um 

ponto do campo de radiação (STADMAN, 2001). Para a radioproteção, três 

grandezas físicas têm uma grande relevância: Kerma, Dose absorvida e 

Fluência. 

2.5.1 Kerma, K 

Quando a radiação ionizante não carregada penetra na matéria a 

deposição de energia ocorre em dois estágios. Primeiramente as partículas 

neutras transferem sua energia na forma de energia cinética para elétrons, 

depois disso, essa energia é depositada no meio. O primeiro estágio se 

relaciona com o Kerma (Kinetic Energy Released in the Medium) e o segundo 

com o conceito de dose absorvida. 

Assim o Kerma é definido como o quociente dElr / dm , onde dElr é a soma 

de todas as energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas 

liberadas por partículas neutras ou fótons, incidentes em um material de massa 

m. A unidade do Kerma é joule por quilograma (J.kg -1) que tem um nome 

especial de Gray (Gy) 

K= dElr 

dm 
(1 ) 

A taxa de Kerma (k) é a razão entre o incremento do Kerma (dK) pelo 

intervalo de tempo dto A unidade da taxa de Kerma no sistema internacional é o 

Gy.S·1. 

K=dK 
dt 

(2) 
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2.5.2 Dose Absorvida, D 

É a razão entre a energia média d & depositada por radiações ionizantes 

na matéria pela massa dm. A unidade de Dose Absorvida é o Gray. Em 

pequenas proporções a energia média depositada pode ser aproximada para a 

dose absorvida. 

-
D= d& 

dm 
(3) 

A taxa de Dose Absorvida (D) é a razão entre o incremento da dose 

absorvida dD pelo intervalo de tempo dto A unidade da taxa de Dose Absorvida 

no sistema internacional é o Gy.s -1 . 

2.5.3 Fluência, <I> 

D=dD 
dt 

(4) 

É a razão entre dN e dA. Onde, dN é o número de partículas incidentes 

em uma esfera de secção de área da. A unidade desta grandeza é o m-2
. 

2.6 O Protocolo TG-43 

<1>= dN 
dA 

(5) 

O protocolo recomendado para dosimetria de fontes intersticiais de 

braquiterapia, Dasimetry af Interstitial Brachytherapy Saurces: Recamendatians 

af the AAPM RadiatianTherapy cammitteTaskGroup Na.43, conhecido como 

TG-43, teve sua primeira publicação em 1995 e baseado em dados do 

Interstitial Callabarative Warking Graup (ICWG) introduziu um novo formalismo 

para o cálculo de dose em braquiterapia (RIVARD, 2004). 

Avanços significativos ocorreram no campo da braquiterapia desde a 

primeira publicação do protocolo, em 1995. Aproximadamente 20 novos tipos 

de semente surgiram com o objetivo de acompanhar esta evolução. Este 



30 

protocolo é periodicamente revisado para caracterizar essas novas fontes, 

contribuindo assim, para a prática terapêutica. 

Em resposta aos avanços, a AAPM Low-energy Inferstitial 

Brachytherapy Dosimetry subcommittee (LlSD) apresentou uma atualização 

(TG-43U 1) do TG-43 para o cálculo da dose distribuída em torno das fontes de 

braquiterapia que inclui, entre outras coisas: 

• Revisão da definição da grandeza Intensidade de Kerma no ar; 

• Eliminação do parâmetro "atividade aparente" para determinar a 

intensidade da fonte; 

• Eliminação da constante de anisotropia, devido à dependência da 

distância para a Função Anisotropia unidimensional; 

• Orientação para a extrapolação dos dados tabelados no TG-43 para 

distâncias grandes e pequenas; 

• Esclarecimento de fatos inconsistentes e omitidos na publicação 

original do protocolo, como por exemplo, estabelecer diretrizes 

consistentes para o uso da aproximação pontual e linear da fonte de 

braquiterapia utilizada no cálculo da Função Geometria. 

O protocolo TG-43 proporcionou melhorias significativas na 

padronização da metodologia do calculo de taxa de dose e sua distribuição 

para o uso clínico em braquiterapia. Por exemplo, para algumas fontes a 

diferença entre a taxa de dose prevista e a calculada utilizando o protocolo foi 

em torno de 17 %. A magnitude desse número é muito relevante, pois estamos 

tratando de pacientes que iriam receber uma dose mal estimada. 

O formalismo para o cálculo de dose proposto neste protocolo utiliza 

taxas de dose efetiva de uma fonte de braquiterapia em um objeto simulador 

tecido-equivalente onde cada uma das grandezas utilizadas para o cálculo da 

taxa de dose absorvida é medida ou calculada levando-se em conta a 

construção da semente e geometria do espectro primário e médio dos fótons 

emitidos pelo radionuclídeo. O protocolo introduz uma série de novas 
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grandezas como a Função Anisotropia, F(r,8); Constante Taxa de Dose, A; 

Função Geometria, G(r, e); Função Radial, g(r); e Intensidade do Kerma-ar, Sk' 

De acordo com o TG 43 a taxa de dose em um ponto com coordenadas 

polares (r,e) do centro de uma fonte de intensidade Sk' pode ser expressa 

como: 

. G(r B) 
D(r,B)=Sk.A· ' ·g(r)·F(r,B) 

G("",Bo) 
(6) 

Onde r é a distância em centímetros do centro da fonte, ro é a distância 

de referência de 1 cm especificada no protocolo e e é o ângulo polar. O ângulo 

de referência eo definido no plano transverso da fonte vale 90° ou 1í /2 radianos. 

A Fig. 5 auxilia no entendimento das medidas relacionadas com a taxa de dose 

D(r,B) . 

p(r,9) 

1._._ ..... . 
··r· 
t -·-----L----~~. 

Figura 5. Diagrama esquemático da fonte cilíndrica para uma aproximação linear do 

comprimento ativo da fonte de braquiterapia e sistema de coordenadas utilizado para o cálculo 

das distribuições de dose. 

2.6.1 Intensidade Kerma-ar, SK. 

A Intensidade de kerma no ar é a medida da intensidade da fonte de 

braquiterapia. Ela é definida como o produto da taxa de kerma no ar a uma 

distância d no espaço livre, medida ao longo do eixo transversal da fonte, e o 

quadrado da distância d, de acordo com a Eq.7. 
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(7) 

A unidade de Sk é o pGy.m 2.h-I
, que é denotada pelo símbolo U, onde:1 U 

é igual a uma unidade de intensidade de kerma-ar. Para que a fonte seja 

tratada como pontual a distância d deve ser de pelo menos 1 m ao longo do 

eixo transverso da mesma. 

2.6.2 Constante Taxa de Dose, A 

A Constante Taxa de Dose A é definida como a razão da taxa de dose 

recebida no ponto de referência P (ro,Bo) pela Intensidade de Kerma no ar, Sk' 

Matematicamente, a Constante Taxa de Dose é definida pela Eq.8. 

(8) 

A unidade de A é o eGy.h I
. UI que se reduz a em-2

. Esta grandeza 

depende do radionuclídeo, modelo da fonte e do Sk. Para as especificações da 

Constante Taxa de Dose, bem como os parâmetros da distribuição de dose 

relativa, o protocolo TG-43U recomenda que a água líquida seja aceita como 

meio de referência. 

2.6.3 Função Geometria, G(r,8) 

o propósito da Função Geometria é aumentar a precisão das 

estimativas de dose através de interpolação. Este fator leva em consideração a 

variação da dose relativa devido somente à distribuição espacial do 

componente ativo dentro da fonte, ignorando a absorção dos fótons e o 

espalhamento na estrutura da fonte. 

Dependendo do tipo de aproximação utilizada para o componente ativo 

da fonte, o protocolo TG-43U estabeleceu que a Função Geometria pode 

assumir duas formas: 
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• Aproximação de Fonte Pontual 

G(r,B) = r-2 (9) 

• Aproximação Fonte Linear 

G(r,B) = f3 pl B"* O 
L.r.senB 

(10) 

(11 ) 

Onde L é o comprimento ativo da fonte, e fJ é o ângulo subentendido 

entre L e ponto de interesse. 

2.6.4 Função Anisotropia, F(r,O) 

A Função Anisotropia leva em conta a anisotropia da distribuição de 

dose em relação ao ângulo polar, incluindo efeitos de absorção e 

espalhamento no meio, sendo definida de acordo com a Eq.12. 

F(r, B) = ~(r, B)G(r, Bo) 
D(r, Bo )G(r, B) 

(12) 

Esta função bidimensional fornece a variação da dose como função do 

ângulo polar relativo ao plano transverso devido à auto-filtração, filtração 

oblíqua de fótons primários através do material do encapsulamento e 

espalhamento de fótons no meio. 

2.6.5 Função Radial, g(r) 

A Função Radial leva em conta efeitos de absorção e espalhamento no 

meio ao longo do eixo transverso da fonte, sendo definida pela Eq.13. 

(13) 

A Função Radial somente se aplica ao eixo transverso da fonte, isto é, 

somente para os pontos com ângulo igual a Bo. Esta função define a queda da 
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taxa de dose devido à absorção e espalhamento no meio. Ela também pode 

ser influenciada pela filtração dos fótons pelo encapsulamento e pelos 

materiais da fonte. 

A Função Radial terá valores diferentes dependendo da aproximação 

utilizada para representar o componente ativo da fonte. 

2.7 Dosimetria Termoluminescente 

Os Dosímetros termoluminescentes desempenham um papel 

fundamental na área da radioterapia devido a sua utilização na medida da 

radiação ionizante (RÚDEN,1976; MCKINLAY, 1981; HUFTON, 1984). 

A intensidade da emissão luminosa de um dosímetro termoluminescente 

é diretamente proporcional à energia que lhe foi entregue na irradiação, por 

isso, esses materiais podem ser utilizados para fins dosimétricos. 

A escolha de um material para uso como dosímetro depende do 

planejamento específico da dosimetria, ou seja, é indispensável conhecer as 

propriedades de resposta TL para adequar o material a determinada aplicação. 

Além da relação entre a intensidade da radiação e a luz emitida, os dosímetros 

têm de apresentar uma série de propriedades favoráveis para sua utilização 

como um dosímetro. 

O desempenho de um sistema dosimétrico com TLD é dado pela 

avaliação das propriedades de reprodutibilidade, linearidade, dependência 

energética e angular, limite inferior de detecção e estabilidade da informação 

armazenada. A escolha do material utilizado neste trabalho foi feita analisando

se todas essas propriedades citadas. 

2.7.1 A termoluminescência 

A Termoluminescência é um fenômeno luminescente termicamente 

estimulado e ocorre basicamente em dois estágios. No primeiro estágio o 

material é exposto a uma fonte externa de energia, passando de um estado de 
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equilíbrio termodinâmico para um estado metaestável. No segundo estágio, o 

material é estimulado e sofre uma relaxação termoestimulada, ou seja, retorna 

ao equilíbrio liberando energia em forma de luz. 

o tempo entre a irradiação e liberação de energia classifica a 

luminescência em fluorescência e fosforescência. A fluorescência ocorre 

quando a emissão acontece imediatamente após a excitação (irradiação) do 

material. No segundo caso, após a irradiação o material passa por um estado 

intermediário para em seguida ocorrer a emissão de luz. 

Neste contexto pode-se dizer que a termoluminescência é a emissão de 

luz proveniente de um material, previamente irradiado, quando este é aquecido. 

Esse aspecto é fundamental para a utilização de materiais com essa 

característica na dosimetria. Além disso, o material termoluminescente após ter 

sido aquecido, não apresenta mais resposta termoluminescente e para que 

isso ocorra é necessário que ele seja exposto à outra fonte radioativa. A curva 

de intensidade emitida em relação à temperatura é denominada curva de 

emissão termoluminescente. 

2.7.2 Descrição Fenomenológica 

• Estágio 1: Armazenamento de Energia 

o armazenamento de energia pode ocorrer por meio de diferentes 

processos dependendo diretamente da energia da radiação incidente e do 

espectro de energia a ela associado. Cada um desses processos resulta em 

alguma modificação na estrutura do material, classificada como defeito 

induzido da radiação que pode ser de origem eletrônica ou iônica. 

Para fótons, os defeitos são originados pela excitação eletrônica. No 

caso de irradiação com partículas carregadas, além da excitação ocorre o 

deslocamento de átomos e no caso dos nêutrons, o que prevalece são as 

reações nucleares. No caso da excitação eletrônica, ocorre a produção de um 

par elétron-buraco que tem grande mobilidade na rede cristalina. 

Em uma rede cristalina os níveis energéticos surgem por interação entre 

os elétrons, núcleos atômicos e a rede, dando origem às bandas de energia 
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(CAMERON et aI., 1968; McKEEVER et aI., 1995; ANCTIL e CLARK, 1998). 

Dessa forma, a rede se configura da seguinte maneira: uma banda de valência, 

formada pelos íons negativos e uma banda de condução, formada pelos íons 

positivos do material. Energias entre o nível mais alto da banda de valência 

(maior energia de ligação) e o nível mais baixo da banda de condução (menor 

energia para movimentação no cristal) não são correlacionadas a nenhum 

estado possível e formam a região proibida ou gap, a não ser quando existam 

defeitos intrínsecos na própria rede. 

Um exemplo de defeito intrínseco de um material são as concentrações 

de vacâncias de ânions e de cátions. Estas imperfeições são capazes de 

aprisionar os pares (elétron-buraco) gerados na irradiação, os elétrons, nas 

vacâncias de ânions e os buracos nas vacâncias de cátions. Dessa forma, o 

material fica em um estado metaestável de energia. 

• Estágio 2: Liberação de Energia 

o processo de relaxação termicamente estimulada ou liberação de 

energia precisa de uma energia capaz de ativar esse processo, ou seja, romper 

uma barreira de potencial para que o material volte ao equilíbrio. A Equação de 

Arrhenius (Eq.14) descreve esse processo. No caso da termoluminescência, 

elétrons e buracos podem escapar de seus estados meta estáveis (armadilhas) 

durante o aquecimento e a probabilidade desta excitação é dada por: 

E 

p(t) = s(t)e Kt 
(14) 

Onde K é a constante de Boltzman, s(t) é um termo dependente da 

temperatura relacionado com a frequência de vibração da rede e E é a energia 

de ativação do processo. Observando a equação acima se percebe que o 

aumento da temperatura t aumenta a probabilidade de encontrar um elétron 

com energia suficiente para escapar da armadilha. 

A movimentação do elétron pode levá-lo a um mesmo tipo de armadilha 

ou a uma armadilha distinta, ou ainda, se recombinar com buracos 

amardilhados. O processo de recombinação pode ocorrer com a liberação de 



37 

fônons ou de fótons. Se a recombinação ocorre com a emissão de fótons, diz

se que ocorreu a termoluminescência. A liberação de energia no meio através 

dos fônons pode mudar a propriedade do material e pode ocorrer, por exemplo, 

o fenômeno de condutividade termoestimulada. 

A Fig. 6 apresenta uma curva de resposta TL que apresenta picos 

relacionados a cada tipo de armadilha. O aumento da temperatura faz com que 

a probabilidade de liberar os elétrons das armadilhas cresça até um limite (pico 

de emissão) e comece a diminuir até zero onde não há mais elétrons para 

serem liberados. 

..J 
I
G.l 

"C 
cu 

"C 
'in 
c: 
G.l -c: 

191rC 

Temperatura (oC) 

Figura 6, Curva de resposta TL com seus picos de emissão. 
Fonte: McKeever, 1995 et aI. (adapt.) 

Em resumo, o material em equilíbrio termodinâmico recebe energia na 

forma de radiação, gera um par elétron-buraco que se movimenta na rede e 

pode ser armadilhado. Para sair desse estado intermediário (metaestável) o 

material é aquecido e quando o elétron se recombina com o buraco, ocorre à 

liberação de luz. A Fig. 7 ilustra o processo da termoluminescência. 
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Figura 7. Iluslração do fenômeno lermoluminescente nas suas Irês etapas. 
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2.8 Os Filmes Radiocrômicos 

Os filmes radiocrômicos são polímeros que possuem em sua 

composição aditivos sensíveis à radiação ionizante. Podem ser feitos de nylon, 

polivinil , poliestireno e outros tipos de compostos poliméricos com uma camada 

de corante cromóforo, cuja cor é intensificada pela rad iação. O modelo utilizado 

neste trabalho foi o EBT da Inlernalional Specially Producls. A estrutura do 

filme encontra-se na Fig .8. 

POLlESTER.97 micromelros 

'< 

• 
POLlESTER .. 97 micrometros 

Figura 8. Respresentação da estrutura de um filme radiocrômico. Fonte: 

htlp://www.ashland.com/Ashland/Static/Documents/ASIIAdvanced%20Materials/lewis

radiochromic-film.pdf (adapt. ). 

A utilização deste material se destaca no que se refere à praticidade na 

obtenção das curvas de isodose, uma vez que ele apresenta facilidade na 

manipulação, possui alta sensibilidade e baixa dependência energética e não 

precisa passar por um processo de revelação (HARPELL ASSOCIATES, 2009). 
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3 Metodologia 

Para a realização do trabalho foi desenvolvido um objeto simulador em 

água sólida da marca GAMMEX modelo 457 que permitiu a acomodação de 

sementes de iodo-125 e de dosimetros TLD selecionados e calibrados para a 

obtenção das grandezas dosimétricas de uma semente de marca Ge 

Healthcare , modelo Oncoseed 6711 , estabelecidas no protocolo TG-43. A 

obtenção desses parâmetros permitiu a validação da metodologia empregada 

nesta pesquisa. Finalmente, os mesmos materiais foram utilizados no estudo 

da diferença de deposição de dose em relação a diferentes configurações para 

4 sementes. Em seguida, curvas qualitativas de isodose foram obtidas com 

filmes radiocrômicos da marca Gafchromic. 

3.1 Infra Estrutura e Dosimetria TL 

o processo de aquisição de dados TL é um ciclo que apresenta as 

seguintes fases: 

• Tratamento térmico pré-irradiação; 

• Irradiação; 

• Tratamento térmico pré-leitura; 

• Aquisição de dados ou obtenção dos valores de carga acumulada, 

em Coulomb (C), proporcional á energia depositada pela 

irradiação. 

A irradiação foi realizada com diferentes objetivos. Primeiramente os 

dosimetros foram irradiados com o objetivo de selecionar um grupo que fosse 

mais homogêneo. Em seguida , os dosimetros do grupo selecionado foram 

irradiados para encontrar os fatores de calibração. Finalmente os cristais foram 

irradiados pelos feixes provenientes da semente de lodo-125. 

Para a acomodação do conjunto de dosimetros e o seu transporte, foi 

feito um estojo de acrílico com capacidade para 121 cristais. A Fig. 9 apresenta 

uma imagem do estojo de armazenagem e transporte dos cristais. Este estojo 
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além de auxiliar na repetitividade do experimento nas etapas de seleção e 

calibração, foi muito importante no rastreamento de cada cristal. Cada linha 

recebeu uma letra do alfabeto, de A até K, e as colunas receberam uma 

numeração de 1 até 11 . A tampa, também em acrílico de espessura 4 cm, foi 

imprescindível na manutenção das condições de equilíbrio eletrõnico e a cor 

preta foi importante para evitar que os cristais sofressem uma exposição 

desnecessária a luz. 

Figura 9. Estojo utilizado para o transporte e identificação dos cristais termoluminescentes. 

3.2 Aquisição de dados 

Neste trabalho foi utilizada uma leitora de dosímetros 

termoluminescentes fabricada pela ThermoElecfron Coorporafion , modelo 4500 

que possui uma interface computacional controlada por um software 

denominado WINREMS (Windows Radiafion Evaluafion and Managemenf 

Sysfem). A Fig. 10 apresenta uma imagem com uma vista frontal da leitora e do 

sistema computacional associado na bancada do laboratório de dosimetria . 

l 
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Figura 10. Imagem da leitora de dosímetros e sistema computacional associado. 

A leitora possui um suporte metálico para acomodação do cristal. Este 

suporte aquece o cristal a uma taxa constante até a temperatura programada. 

O tubo fotomultiplicador coleta a luminescência proveniente do aquecimento do 

cristal e transforma em unidades de carga elétrica. Esses dados são então, 

enviados ao computador. 

Durante a leitura dos dosímetros foi utilizado um fluxo de gás nitrogênio 

sobre a amostra com características recomendadas pelo manual da leitora. 

Este gás serve para minimizar a umidade formada na janela do tubo 

fotomultiplicador e também para auxiliar no resfriamento do suporte metálico. 

Durante as sucessivas leituras foram realizados testes de maneira 

automática para um controle de qualidade do equipamento, estes testes são 

descritos como teste PMT noise e teste Reference Light. O PMT noise, analisa 

a corrente de fuga medida pela fotomultiplicadora sem dosímetro carregado no 

suporte da leitora TL. O teste de Reference Light identifica a existência de 

alguma sujeira na janela da fotomultiplicadora e/ou problemas no seu 

funcionamento . 

Os dados das respostas TL, quantidade de carga e curva em relação à 

temperatura de cada dosímetro carregado são armazenados no software e 

podem ser exportados em formato ASCII para análises posteriores. A 

configuração utilizada na aquisição de dados está apresentada na Fig.11 . 
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Figura 11 . Imagem da tela do software da leitora TL com o perfil utilizado para a aquisição de 

dados. 

Na aquisição de dados, os dosimetros foram aquecidos a uma taxa de 

10°C S· l até uma temperatura de 300°C. 

3.3 Tratamento Térmico 

Dois tipos de tratamento térmico foram realizados durante os ciclos, 

sempre antes e depois das leituras. O tratamento térmico de pré-leitura serve 

para fornecer energia aos elétrons presos em armadilhas de baixa energia 

(picos instáveis) e consiste em aquecer os dosimetros até 100°C. O outro 

tratamento que ocorreu após a aquisição de dados tem como principal objetivo 

preparar os dosimetros para a reutilização, eliminando todas as informações 

ainda neles contidas e consiste em aquecer os dosimetros a uma temperatura 

de 400°C por 1 hora, seguida de 2 horas a 100°C. Todo esse procedimento foi 

realizado em um forno do tipo TLDO Annealing Oven da PTW-Freiburg, 

apresentado na Fig . 12, pertencente ao laboratório de Termoluminescência do 

CDTN. Como as temperaturas do forno são muito precisas e uniformemente 

distribuidas e as taxas de aquecimento são constantes, as incertezas são 

minimizadas. 
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Figura 12. Imagem do forno utilizado para o tratamento térmico dos dosímetros. 

3.4 Dosímetros TLD-100 

Os dosimetros utilizados neste trabalho foram do tipo LiF:Mg,Ti (fluoreto 

de litio dopado com manganês e titânio) , denominado TLD-100, no formato 

bastâo, da empresa Thermo Electron Coorporation , antiga Harshaw. Este tipo 

de cristal possui dimensões de 1 mm de diâmetro e 6 mm de comprimento, 

confomne ilustra a Fig.13. A manipulação dos dosimetros foi realizada com o 

auxilio de pinças para preservar a limpeza dos cristais. 
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Figura 13. Imagem dos dosimetros TLD-100 LiF em bastão. 

Neste trabalho foi utilizado um lote novo com 400 dosímetros para as 

análises dosimétricas. Antes das medidas com a semente de iodo-125 este lote 

foi classificado em relação á massa e um novo grupo foi escolhido. Desse novo 

lote foram escolhidos os dosímetros com as melhores características em 

função da homogeneidade e reprodutibilidade de resposta . 

Na classificação em relação á massa, os 400 cristais tiveram suas 

massas medidas três vezes consecutivas em uma balança de precisão da 

SHIMADZU, modelo AUW220D. Os dosímetros foram separados em novos 

lotes. 

Na seleção pela homogeneidade geométrica, uma análise visual com o 

auxílio de uma lupa foi realizada para verificar se o cristal apresentava alguma 

deformidade, uma vez que esse fator pode influenciar significativamente na sua 

resposta . 

Na seleção por reprodutibilidade de resposta TL, sob as mesmas 

condições experimentais de irradiação, os dosímetros TL devem render 

respostas muito próximas umas das outras, ou seja, devem apresentar um alto 

grau de reprodutibilidade. 

Cento e dezoito (118) dosímetros foram aprovados no teste de 

homogeneidade geométrica foram submetidos ao processo de seleção por 

reprodutibilidade de resposta . 
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3.5 Seleção por meio da reprodutibilidade 

Os cristais foram submetidos a dez ciclos de leitura TL com uma fonte 

de Césio-137 (CDC7607) , fabricada pela Amersham com uma atividade de 740 

GBq em 29/10/1997, pertencente ao laboratório de calibração do CDTN. No 

momento da irradiação, os dosímetros acomodados no estojo foram 

posicionados a 1,5 m do irradiador, conforme a imagem da Fig . 14, com o 

auxílio de fita métrica posicionada no chão e feixes de laser para assegurar 

maior precisão nessa etapa. As condições de Temperatura e Pressão 

permaneceram as mesmas durante as medidas, evitando assim, a necessidade 

da utilização de fatores de correção na hora de relacionar as medidas. 

Figura 14. Sistema utilizado na etapa de seleção dos dosimetros. 

Em cada ciclo, os dosimetros eram submetidos a doses de 5±O,2 mGy 

com uma taxa de dose média de 15,4±O,3 mGy.h-1. Dos dez ciclos realizados, 

foram escolhidos para análise , os 6 processos que tiveram uma maior 

semelhança nas condições em que os experimentos ocorreram. Após a 

irradiação, os dosimetros seguiram o protocolo para a obtenção de dados , ou 
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seja , passaram pelo procedimento do tratamento térmico pré-leitura e em 

seguida foram encaminhados para a leitora de dosimetros. 

Em posse das seis leituras registradas por cada dosímetro foi feito um 

cálculo do desvio padrão das leituras com o objetivo de saber a flutuação das 

mesmas em relação à média, conforme a Eq.15. 

u = ;=1 (15) 
n 

Onde, L é a média das leituras de cada dosímetro. 

Dessa forma, dosímetros com valores de desvio padrão inferiores a 5% 

da média foram selecionados para a etapa de calibração e para a dosimetria 

das sementes de braquiterapia . Dos 118 dosímetros previamente selecionados 

foram escolhidos 60 e estes foram reclassificados de acordo com os valores de 

carga acumulada nos experimentos de calibração . Cinco desses dosímetros 

foram destinados às medidas de background. 

A partir dessa etapa, utilizou-se a metodologia de medir as cargas 

acumuladas pelos cristais destinados às medidas de background, e depois 

fazer as medidas dos dosímetros diretamente irradiados para que possíveis 

instabilidades no tubo fotomultiplicador afetassem apenas as respostas dos 

primeiros cristais (CARLSSON et ai., 2011) . 

3.6 Calibração dos dosímetros 

A qualidade da radiação utilizada na calibração dos dosímetros foi a 

radiação de referência RQR 3 (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 

COMISSION, 2005) pertencente a norma 61267 da IEC, implantada no CDTN. 

Essa rad iação de referência foi escolhida , pois a energia média do feixe está 

na mesma faixa energética das emissões das sementes utilizadas neste 

trabalho. A TAB.2 apresenta as características da radiação de referência 

utilizada. 



Tabela 2. Características da qualidade de radiação utilizada na calibração 

Qualidade 

RQR3 

Primeira 

CSR' 

(mmAI) 

1.79 

Segunda 

CSR" 

(mmAI) 

2.34 

Energia 

Efetita 

(keV) 

27,2 
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• A primeira camada semirredutora (CSR) correspende ã espessura do material necessária para 
reduzir a intensidade do feixe de radiaçao â metade de seu valor inicial. 

... A segunda CSR corresponde à espessura de material necessária para reduzir o feixe de 
radiação a X. do valor inicial 

Neste trabalho, foi utilizada uma tensão de 50 kV para a alimentação do 

tubo de raios X, operando com uma corrente de 20 mA e uma filtração 

adicional de 2,1 mm de AI. As medidas foram realizadas com uma câmara de 

ionização Re 6 da Radical eorporation e número de série 16951, acoplada a 

um eletrômetro Keitlhey 6517 A e número de série 0972953, rastreáveis ao IRD 

(Instituto de Radioproteção e Dosimetria da eNEN) que fornece o valor de 

carga acumulada no volume da cãmara de ionização em nanocoulomb (ne). A 

Fig . 15 apresenta a cãmara de ionização e o eletrômetro utilizado nesta etapa. 

. . . 
• 1 JHJ23,~.:'.:, .~-Cll 

" I ° I " .... 

• 

(a) (b) 

Figura 15. Câmara de ionização (a) e eletrômetro (b). 

Primeiramente , a cãmara de ionização foi posicionada a 1 metro do tubo 

de raios X, utilizando a mesma metodologia adotada na seleção dos 

dosimetros, conforme a FIG.16, para saber o valor do Kerma convencional no 

ponto de interesse. Importante salientar que nas medidas realizadas com a 

cãmara de ionização foi colocada a tampa de acrílico na frente para atenuar os 

feixes e simular melhor o que ocorreu com os dosímetros. A dose foi escolhida 

de acordo com a faixa de resposta linear dos dosímetros utilizados nesse 

trabalho que vai de 0,1 até 1,5 Gy (SHARMA et ai, 2005) . 
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Figura 16. Setup utilizado na calibração dos dosimetros. 

Foram realizadas 15 medidas em um intervalo de 30 min , uma medida a 

cada 2 minutos. A primeira e a última medida realizadas foram descartadas. 

Em seguida , os dosimetros substituíram a câmara de ionizaçâo para a 

deposição de dose desejada. 

A temperatura e pressão dentro da sala onde foram realizadas as 

medidas foram monitoradas para correções em relação às condições de 

referência (20°C e 101,325 kPa).Os valores de carga registrados pelo 

eletrõmetro foram convertidos para taxa de dose utilizando a Eq.16. 

(16) 

Onde, (Lr - L, ) representa a diferença entre leitura final e a inicial 

registrada pelo eletrõmetro, f, é o fator que relaciona dose com carga que no 

caso desse equipamento é 4,61 mGy.nC·1, 1 é o tempo de conclusão das 

leituras e Cp e C, são os coeficientes que vão normalizar as condições em que o 

experimento foi realizado para as condições de referência. O cálculo destes 

fatores foi feito utilizando as Eq.17 e 18. 

l 
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c = T+ 273,1 5 
, 293,15 (17) 

c = 101,325 
r p (18) 

Onde T é a média das temperaturas registradas em Celsius e P a média 

das pressões . De posse da taxa de dose emitida pelo feixe de radiação 

utilizado, os dosímetros foram finalmente irradiados com a dose desejada. 

Foram realizados três ciclos de dosimetria TL nas mesmas condições para se 

encontrar o fator que relaciona a carga registrada em cada cristal com a dose. 

Para este fim, foi utilizada a Eq.19. 

r = (RTL -RBC ) 

Jc D (19) 

Onde, (Rn - RHf.; ) é a diferença entre as respostas registradas pelos 

cristais irradiados e a média dos valores de background e D é a dose 

depositada nos dosimetros. Nesse trabalho, optou-se por caracterizar cada 

dosímetro individualmente para uma maior confiabilidade nos resultados. 

3.7 Sementes de iodo-125 

A semente utilizada possui 4,5 mm de comprimento e 0,8 mm de 

diãmetro. Consiste em uma cápsula de titânio de 0,05 mm de espessura , que 

possui em seu interior, um fio de prata de 3 mm onde o iodo-125 é adsorvido, 

como ilustra a Fig . 17. A semente apresentou na data de referencia 

(07/09/2012), atividade de 0,733 mCi e intensidade de Kerma no ar de 0,931 

~Gy.m2. h · l. A incerteza nos valores de Sk está em torno de 7 % com K igual a 

2. Além de incorporar o material radioativo, o fio de prata dentro da semente 

funciona como marcador para imagens por raios X. As sementes utilizadas no 

trabalho foram doadas pelo IPEN-CNEN. 



lodo-125 adsorvido 
em um fio de Prata 

.. 4.5mm 

0,05 mm de litinio 
No. 6711 

.. 

Figura 17. Esquema da semente utilizada neste trabalho. Fonte: ONCURA INC, 2005 

51 

A semente possui um radionuclídeo com uma pureza de 

aproximadamente 99 % de iodo-125 e aproximadamente 0,5 % de lodo-126, 

um período de meia-vida de 59,43 dias e emissão de fótons X e gama. 

A distribuição de dose ao redor da semente não é isotrópica, portanto a 

anisotropia deve ser incluída nos cálculos de distribuição de dose. O 

encapsulamento de titânio assegura boa compatibilidade com os tecidos e 

juntamente com o fio de prata é responsável pela absorção de 

aproximadamente 35% da radiação emitida. 

No que se refere á radioproteção é recomendada a utilização de 

dosímetros pessoais de corpo inteiro e de extremidades. Em distâncias 

superiores a 1 cm da fonte é depositada um valor correspondente a 1 % da 

dose. 

3.8 Objeto Símulador 

A dosimetría de fontes intersticiais de dimensões milimétricas em meio 

aquoso é difícil principalmente no que se refere ao posicionamento das 

sementes e dosimetros. Dessa forma, os objetos simuladores aparecem como 

uma grande alternativa para esse tipo de levantamento. 

Dentre as opções citadas na literatura foi escolhida para a realização 

deste trabalho a Standart Grade So/id Water, Gammex 457 como mostra a 

imagem da Fig .18. Estas placas simulam a absorção da água para uma vasta 
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gama de energia , ou seja, atenuam e espalham a radiação de forma similar ao 

que acontece no órgão humano. Além disto, são fáceis de usinar, facilitando a 

adequação do material para as configurações desejadas. A densidade do 

material é de 1,043±0,05 g.cm-3 e sua composição química está apresentada 

na Tab .3. 

Tabela 3. Composição química das placas Gammex 457 

H C N O CI Ca 

8,1 % 67,2% 2,4% 19,9% 0,1% 2,3% 

Figura 18.Placas Solid Water Gammex 457. 

De acordo com o fabricante, as incertezas entre a dose absorvida da 

água sólida não ultrapassa 1%. Foram utilizadas 3 placas. Duas com 

dimensões de 30x30x4 cm e uma de 30x30x1 cm. A menos espessa foi 

usinada para a acomodação dos cristais e sementes, conforme imagem da 

Fig .19 Nessa placa foram feitos furos para a determinação experimental dos 

parâmetros estabelecidos pelo protocolo TG-43 e para o estudo da interação 

entre campos de radiação utilizando cristais termoluminescentes para a 

medição das doses. 
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Figura 19. Placa de água sólida usinada. 

Os furos para a acomodação dos cristais em uma placa de 10 mm de 

espessura foram feitos com 2 mm de diâmetro e 8 mm de profundidade e os 

para acomodação das sementes foram feitos com 5 mm de comprimento e 5,4 

mm de profundidade. Essas profundidades foram escolhidas de modo que os 

cristais ficassem posicionados de maneira ortogonal à semente, centralizada 

no bastão (TLD), como mostra a Fig. 20. 
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Gammex457 

Figura 20. Esquema que representa a posição da semente em relação aos dosimetros 

termoluminescentes. 

Cada posição de furo nas placas usinadas foi identificada para o rastreio 

dos TLDs, uma vez que é necessário saber a posição exata de cada dosimetro 

para a repetitividade do experimento. Para facilitar a retirada dos cristais depois 

de cada irradiação foi confeccionado um gabarito de acrilico de encaixe perfeito 

ao objeto simulador, como mostra a Fig .21 . 

Figura 21. Placa de água sólida e o gabarito utilizado para retirada dos cristais. 

As outras duas placas entremearam a placa usinada para conservação 

das condições de espalhamento . Trabalhos anteriores, mostraram que 5 cm 
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são suficientes para preservar as condições de espalhamento na irradiação 

com sementes utilizadas nesse trabalho (CALATAYUD et aI., 2004) . A Fig .22 

mostra o processo utilizado na conservação das condições de espalhamento. 

Figura 22. Setup utilizado para o levantamento dosimétrico das sementes de iodo-125. 

A dosimetria das sementes foi realizada no laboratório de Dosimetria TL 

seguindo o seguinte protocolo: Primeiramente ocorria o carregamento da placa 

com os dosimetros TL, respeitando uma configuração pré-planejada. Em 

seguida o objeto simulador era levado ao laboratório de calibração do CDTN, 

onde as fontes seriam posicionadas. Todo esse procedimento foi feito seguindo 

as regras exigidas pela radioproteção. A Fig.23 ilustra o setup utilizado na 

irradiação com as sementes. 
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Figura 23. Placa de água sólida usinada e embalagem onde a semente é condicionada . 

3.9 Determinação Experimental dos parâmetros da Oncoseed 6711 

Para o levantamento dosimétrico dos parâmetros contidos no formalismo 

TG-43 das sementes de iodo-125, serão utilizados os dosimetros selecionados 

e calibrados nas etapas anteriores. Os parâmetros avaliados 

experimentalmente correspondem á Constante Taxa de Dose, Função 

Anisotropia e Função Radial. O valor da intensidade de Kerma-ar foi retirado do 

manual da semente e a função geometria foi calculada analiticamente por meio 

de expressões algébricas. 

Todos os parâmetros foram obtidos utilizando a configuração central da 

placa usinada e as irradiações foram feitas de forma que a mesma dose fosse 

entregue aos dosimetros. Para cada parâmetro foram realizadas cinco medidas. 

Para relacionar as medidas realizadas em diferentes condições (tempo e 

decaimento da fonte) , optou-se por dividir as respostas TL pelos tempos de 

irradiação e intensidade de Kerma no ar (corrigida para o dia do experimento), 

dessa forma, a Eq. 20 foi utilizada para o cálculo da taxa de dose em 

determinado ponto do objeto simulador, a partir das respostas dadas pelos 

cristais irradiados. 

D(r,B) _ Rn -RBG (20) 
Sk t.S;fc 
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Onde, t representa o tempo de cada irradiação, S, é a intensidade de 

Kerma no ar, S; é a intensidade de Kerma no ar corrigida para a data do 

experimento devido ao decaimento da fonte e 1:.. é o fator de calibração 

individual dos dosímetros que relaciona carga acumulada (C) com dose (Gy). 

3.9.1 Constante Taxa de Dose, A 

A Fig.24 mostra em detalhe a geometria utilizada na determinação da 

Constante Taxa de Dose. Os pontos em laranja representam os dosímetros 

utilizados para aquisição de dados e os pontos em azul representam os três 

meios (ar, água deionizada) utilizados para o cálculo do parâmetro obtido por 

meio da Eq.8. Em cada ciclo de medidas os cristais termoluminescentes foram 

posicionados a 90 e 270 graus em um raio de 1 cm da mesma. Entre a fonte e 

os dosímetros ficaram orifícios "vazios" (preenchidos com ar) , dessa forma , 

foram feitos testes realizando a obtenção de A seguindo três metodologias: 

preenchendo os orifícios vazios com ar, água deionizada e outros cristais TL. 

Em experimento realizado por Kennedy em 2010, mostrou-se que a água que 

evapora durante o experimento não interfere de maneira significativa no 

resultado (KENNEDY et ai., 2010) . A utilização dos cristais TLD é plausível 

devido ao seu número atômico efetivo ser parecido com o da água sólida. 

• • • • • • 
• • • • , . • • • o • • o • o o o • • 
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• • o 
o • • . o o • • o 
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o • • • • • • • o o o 

o o 
o o · " • 

Figura 24. Diagrama da perfuração do objeto simulador. 
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3.9.2 Função Anisotropia, F(r,9) 

A geometria utilizada para representar a distribuição da dose por toda a 

área circular ao redor da semente de iodo-125, baseada no trabalho de 

MEIGOONI et aI. (2002) está representada na Fig.25. Os pontos em laranja 

representam os dosímetros utilizados para aquisição de dados e os de cor 

cinza representam os cristais utilizados com o objetivo de atenuar o feixe . Cada 

circunferência teve o mesmo centro geométrico, o da semente de braquiterapia. 

Foi estabelecido um intervalo de 10' para todas as circunferências com 

exceção das duas primeiras devido ao tamanho do orifício (2 mm). As 

circunferências foram construídas com raios de 0,5 cm até 5 cm. Os 

dosímetros foram colocados no primeiro quadrante e as medidas foram feitas 

ao mesmo tempo, para todas as circunferências. 

• 
, · • • , • , , • • • • • • • • , • o • • . • , 

• • 

, , , • , , , o ' o o • o • • , , 
o • o • • • • • • o • o 

Figura 25. Diagrama de perfuração do objeto simulador usinado para encontrar a Função 

Anisotropia. 

Para o cálculo de F(r,e) foi utilizada a eq 12. 

3.9.3 Função Radial, g(r) 

A Fig.26, mostra em detalhe a geometria utilizada na obtenção da 

função de dose radial. Os pontos em laranja representam os dosímetros 

utilizados para aquisição de dados. Os dosímetros foram todos posicionados a 

90' da semente de braquiterapia a distãncias que variaram de 0,25 cm a1 ° cm. 

1 
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Figura 26. Diagrama da perfuração do objeto simulador para a obtenção da função de 

dose radial. 

Foram utilizados 13 dosímetros por ciclo de leitura e a Eq.13 foi utilizada 

para a obtenção de g(r). 

3.10 Estudo da deposição de dose para diferentes configurações de 
sementes 

A obtenção dos três parãmetros experimentais permitiu validar a 

metodologia empregada neste trabalho e dessa forma, realizar o estudo da 

interação entre os campos de radiação produzidos pelas sementes de 

braquiterapia utilizando dosimetros TL. Durante e após a inserção na próstata 

do paciente, as sementes sofrem mudanças em seu posicionamento devido 

aos movimentos do órgão, gerando assimetria em relação ao planejamento. 

Com o objetivo de reproduzir as variações de posicionamento que podem 

ocorrer na próstata , foram estudadas três geometrias com a associação de 

quatro sementes, conforme ilustra os diagramas da Fig .27. 
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Figura 27. Diagrama de perfuração do objeto simulador. Configuração A (a), 

Configuração B (b) e Configuração C (c) 
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Os pontos em laranja representam os dosímetros termoluminescentes 

utilizados para o levantamento das doses e os pontos em cinza representam 

dosímetros colocados apenas com o objetivo de atenuar o feixe. Nessa etapa 

do trabalho foi feito um estudo de dose relativa, considerando o ponto central 

de cada configuração como sendo a referência de dose máxima (100%) . 

A fim de comparar qualitativamente as medidas realizadas com os 

cristais foi realizada uma medida com filme radiocrômico da marca Gafchromic. 

Neste caso, o mesmo foi colocado sobre a placa de água sólida usinada, 

carregada com as sementes. Essa configuração foi colocada entre outras duas 

placas de água sólida para manter o meio de propagação homogêneo. A Fig.28 

apresenta em b o filme sobre as duas placas inferiores, sobreposto à placa com 

as sementes. A placa de sobreposição ao filme está em a. 
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a) b) 

Figura 28. Objeto simulador utilizado para os levantamentos das curvas de isodose. 

A irradiação ocorreu durante um periodo médio de 96 horas para as três 

configurações, quando o filme radiocrômico apresentou resposta de 

escurecimento. As sementes foram carregadas alternadamente em cada uma 

das configurações propostas até que o tempo necessário fosse atingido 

Posterionnente a imagem do filme foi digitalizada em um escâner modelo 

Scanjet G 4050 fabricado pela HP. Após a digitalização das imagens estas 

foram processadas utilizando o software ImageDig 2.0, da SciCepts 

Engineering, para obter a relação entre as posições de cada pixel nos eixos x e 

y da imagem com uma intensidade de cor que podia variar entre O e 255. Esses 

dados foram colocados em forma matricial e dessa forma foi possivel obter a 

imagens gráficas da distribuição de dose de cada uma das configuraçõs de 

sementes, utilizando-se o software Origin Pro 7.5. 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Seleção dos Dosímetros 

Após as medidas de massa, foi separado um lote com 118 dosímetros 

termoluminescentes com massa média de 13,37±0,21 mg. Estes dosímetros 

foram então irradiados Cs-137 e as cargas foram lidas. A Fig.29 apresenta um 

gráfico com o desvio padrão em relação à média das leituras integrais de carga, 

para cada um dos dosímetros do lote selecionado. Nessa etapa do trabalho 

foram excluídos 48 dosímetros devido ao fato dos valores encontrados terem 

ultrapassado o limite pré-estabelecido de 5 %. 
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Figura 29. Distribuição dos desvios padrão entre as leituras de carga dos dosimetros. 

Dessa forma, 70 cristais passaram no teste e foram selecionados para 

os levantamentos dosimétricos. Um grupo de dez dosímetros foi estocado 

como reserva caso houvesse a necessidade de substituição. Os dosímetros 

reserva não foram necessários para o desenvolvimento do trabalho. Os 60 

cristais foram reorganizados no estojo de acordo com a média de carga 
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acumulada nas irradiações feitas com o feixe proveniente do Césio-137. A 

Fig. 30 apresenta a classificação dos dosímetros em relação ao valor médio de 

cargas acumuladas nas sucessivas medidas. 
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Figura 30. Dosimetros classificados de acordo com a carga aculmulada. 

Para um lote com massas muito próximas e mesma dose recebida, 

foram encontrados valores de carga variando entre 55 ,22 e 79,34 nC, 

justificando a utilização de fatores de conversão em mGy.C·1 para cada cristal. 

4.2 Calibração dos Dosímetros 

A taxa de dose, depositada na cãmara de ionização no dia do 

experimento, devidamente corrigida pelos valores de temperatura e pressão 

registrados, está apresentada na Tab.4, e foi calculada com o auxílio da Eq.16. 
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Tabela 4. Condições da irradiação para obtenção do valor convencional de Kerma no ar no 

ponto de interesse e da taxa de dose entregue pela radiação de referência ROR 3. 

Cp Ct t (min) D (mGy/min) 

1,09 0,99 26 38,3±1 ,9 

Foram realizados três ciclos de leitura TL que seguiram o seguinte 

protocolo: os cristais foram irradiados nas três oportunidades por um tempo de 

874,5 segundos e receberam uma dose equivalente a 60,6 ± 3,6 cGy. A Fig. 31 

mostra a distribuição do fator de conversão que estabelece a relação entre 

carga e dose, para duas condições de irradiação: com a fonte de 137Cs, utilizada 

na seleção do lote de dosimetros e de acordo com a RQR 3. 
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Figura 31. Fatores de calibração encontrados com os feixes de 137CS e de raios X. 

A diferença entre os valores encontrados em cada um dos métodos de 

irradiação gira em torno de 21 ,3 % e ocorre devido a diferença energética entre 

os feixes provenientes do 137 Cs e da RQR 3. Para o levantamento dos 

parâmetros estabelecidos no protocolo de medidas TG-43 foram utilizados os 

fatores de calibração encontrados com o feixe de raios X (RQR 3) . 
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4.3 Determinação experimental dos parâmetros da Oncoseed 6711 

A Constante Taxa de Dose, a Função Anisotropia e a Função Radial de 

Dose da semente Oncoseed 6711 foram determinados experimentalmente com 

o objetivo de comparar com o protocolo TG-43. 

4.3.1 Constante Taxa de Dose, A 

A Tab .5 mostra os valores encontrados em relação aos diferentes meios 

(TLD, água deionizada e ar) que entremeavam o detector e a fonte radioativa. 

Tabela 5.Valores da Constante Taxa de Dose em relação ao meio que entremeava a 

semente e os doslmetros. 

Método Utilizado lI.(cGy .h-1 .u- I
) 

TLD 0,859±0,067 

H,O 0,857±0,073 

Ar 1,071±0,063 

Dessa forma , observa-se que a utilização de dosímetros como 

atenuadores dos feixes provenientes da semente é uma metodologia válida 

para o cálculo da Constante Taxa de Dose, levando-se em conta que a água é 

o meio que mais se aproxima do objeto simulador utilizado. A Tab.6 mostra o 

valor encontrado neste trabalho (média dos três métodos) em comparação com 

valores encontrados por outros autores. 

Tabela 6. Valores da Constante Taxa de Dose 

Autor Método 

Este trabalho TL 0,929±0,068 

TG-43 (Rivard et a/., 2004) (MC + TL)/2 0,965±0,046 

Dolan et aI., 2006 TL 0,971 ±0,059 

Kennedy et aI., 2010 TL 0,921±0,055 

Paixão et aI, 2011 MCNP5 0,945±0,011 
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Observando a TAB.6, nota-se que o valor encontrado neste experimento 

apresenta 3,73 % de diferença com o valor de referência (TG-43). Dessa forma , 

os valores podem ser considerados aceitáveis , dentro das condições e da 

margem de erro experimental. 

4.3.2 Função Geometria, G(r,6) 

A Fig.S foi utilizada para o cálculo do ângulo ~ e a expressão utilizada 

neste trabalho para o cálculo deste ãngulo é definida pela Eq.21. 

fJ (
L / 2+rcose) (rcose-Ll2) = arctg - arctg 

rsene rsene 
(21 ) 

Os valores de fJ e da função geometria , para cada ponto e ângulo, estão 

disponíveis no Anexo B. 

l 
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4.3.3 Função Anisotropia, F(r,B) 

Os valores experimentais das Funções de Anisotropia são comparados 

com os valores fornecidos pelo protocolo de medidas por meio dos gráficos 

apresentados nas Fig. 32 a Fig. 37. Nestes gráficos foram comparadas as 

distâncias que variam de 0,5 a 5 cm, com ângulos polares variando de O o até 

90"' Foram encontradas dificuldades experimentais na obtenção da Função 

Anisotropia nas duas primeiras circunferências (raios de 0,5 e 1 cm). Pelo fato 

do diâmetro do furo ser de 2 mm, não foi possível obter medídas em pontos de 

10 em 10 graus como foi feito nos raios maiores. Para o cálculo deste 

parâmetro foi utilizada a Eq.12. 

• TG43 
• Este Experimento 

1,2 

I 1,0 I • 

á) 0,8 

lÔ 
o 
i:L 

0,6 

0,4 I 
0,2~.--------.--------r-------'---~---r--~---. 

o 20 40 60 80 100 

8 (graus) 

Figura 32. Comparação dos valores das funções anisotropia para distãneia de 0,5 em. 
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Figura 33. Comparação dos valores das funções anisotropia para distância de 1 em, 
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Figura 34. Comparação dos valores das funções anisotropia para distância de 2 em, 
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Figura 35. Comparação dos valores das funções anisotropia para distância de 3 cm. 
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Figura 36. Comparação dos valores das funções anisotropia para distãncia de 4 cm. 
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Figura 37. Comparação dos valores das funções anisotropia para distãneia de 5 em. 

A Função Anisotropia apresentou uma diferença média de 9% entre os 

valores encontrados neste trabalho e o protocolo TG-43. Os resultados que 

mais se aproximaram dos valores consensuais estão nos raios 

correspondentes a 2 cm, 3 cm e 4 cm. 

4.3.4 Função Radial, g(r) 

O gráfico apresentado na Fig .38 mostra os valores médios da Função 

Radial g(r), para cada ponto, encontrados neste trabalho em comparação com 

o protocolo TG-43 . Para este levantamento foi utilizada a equação 13. 

I 
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Figura 38. Valores médios das funções de dose radial , comparando com os valores do 

TG-43. 

Observando a Fig .38 verifica-se que os valores encontrados estão em 

boa concordãncia com o protocolo de medidas, com exceção do ponto mais 

próximo à semente. Isso ocorreu essencialmente porque a incerteza estimada 

(0,05 mm) no posicionamento é bastante significativa nesse ponto de análise . 

Com a finalização desta etapa, foi validada a metodologia utilizada neste 

trabalho, possibilitando assim, o estudo da diferença na distribuição de dose 

devido ao posicionamento das sementes. 
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4.4 Estudo da deposição de dose para diferentes configurações de 
sementes 

4.4.1 Configuração A 

A Fig. 39 apresenta imagens e gráficos da configuração A de sementes. 

Neste experimento foram utilizadas quatro sementes distribuídas no centro 

conforme o esquema apresentado na Fig. 390. Neste esquema estão também 

demarcadas as posições onde foram posicionados os dosímetros TL. O gráfico 

apresentado na imagem b foi obtido a partir do registro em filme radiocrômico. 

A escala de cores permite observar a variação percentual da dose depositada. 

O gráfico c apresenta as medidas percentuais obtidas com os dosímetros 

termoluminescentes de acordo com a posição que ocupam no experimento. 

Para este gráfico foi utilizada a mesma escala de cores utilizada no gráfico b. O 

valor de dose registrado pelo dosímetro central está indicado (7 ,24±0,51 Gy) e 

este valor representa a dose de 100% na escala de cores. 
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4.4.2 Configuração B 

A Fig. 40 apresenta imagens e gráficos da configuração B de sementes. 

Neste experimento foram utilizadas quatro sementes distribuídas no centro 

conforme o esquema apresentado na Fig. 40a. Neste esquema estão também 

demarcadas as posições onde foram posicionados os dosímetros TL. O gráfico 

apresentado na imagem b foi obtido a partir do registro em filme radiocrômico. 

A escala de cores permite observar a variação percentual da dose depositada. 

O gráfico c apresenta as medidas percentuais obtidas com os dosimetros 

termoluminescentes de acordo com a posição que ocupam no experimento . 

Para este gráfico foi utilizada a mesma escala de cores utilizada no gráfico b. O 

valor de dose registrado pelo dosímetro central está indicado (7,89±0,6 Gy) e 

este valor representa a dose de 100% na escala de cores. 
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Figura 40. Distribuição de dose para a configuração B. Configuração utilizada a), imagem 

obtida com o filme gafchromic b) e Medidas da dose com TLD c). 
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4.4.3 Configuração C 

A Fig. 41 apresenta imagens e gráficos da configuração C de sementes .. 

Neste experimento foram utilizadas quatro sementes distribuídas no centro 

conforme o esquema apresentado na Fig . 41a. Neste esquema estão também 

demarcadas as posições onde foram posicionados os dosímetros TL. O gráfico 

apresentado na imagem b foi obtido a partir do registro em filme radiocrõmico. 

A escala de cores permite observar a variação percentual da dose depositada. 

O gráfico c apresenta as medidas percentuais obtidas com os dosimetros 

termoluminescentes de acordo com a posição que ocupam no experimento. 

Para este gráfico foi utilizada a mesma escala de cores utilizada no gráfico b. O 

valor de dose registrado pelo dosímetro central está indicado (5,07±0,36 Gy) e 

este valor representa a dose de 100% na escala de cores. 
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Figura 41_ Distribuição de dose para a configuração C. Configuração utilizada a), imagem 

obtida com o filme gafchromic b) e Medidas da dose com TID c). 
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4.4.4 Comparação entre os experimentos 

Primeiramente percebe-se que dependendo da configuração em que as 

quatro sementes se encontram ocorre uma deposição de dose diferente no 

centro das geometrias. Essa diferença chegou até 35,8 % quando se compara 

a configuração A com a configuração C. 

É nítida a diferença da distribuição de dose em relação aos diferentes 

posicionamentos assumidos pelas sementes. A uma distância de 1 cm do 

centro da configuração de sementes os valores registrados na configuração A 

varíam de 35,8 a 45,6 % da dose máxíma que ocorre no centro. Na 

configuração B os valores registrados variam de 24,8 a 35,4 % e na 

configuração C, estes valores variam de 46,9 a 75,8 % do valor da dose central. 

Os valores de 75,8 % encontrados na configuração C são justificados com a 

presença de dosímetros termoluminescentes muito próximos às sementes, fato 

que não acontece nas outras duas configurações. 

Para a distância de 2 cm a diferença entre os valores da fração da dose 

central depositada é igualmente significativa. Na configuração A os valores de 

dose variam entre 4,16 e 7,12 %. Para a configuração B, os valores de dose 

variam de 4,28 e 5,85 % e para a configuração C os valores variam de 6,6 a 

9,3 % da dose central. O efeito, na deposiçâo de dose, provocado pela 

diferença de posicionamento entre as sementes começa a diminuir a partir de 

3 cm de distãncia da configuração. 

Quando comparadas as três configurações, a menor dose registrada no 

ponto central ocorreu na configuração C. Porém, quando comparada às outras 

configurações, a configuração C apresenta os maiores valores para as 

distâncias de 2 cm e em alguns pontos da circunferência de raio 1 cm. A Fig . 

42 apresenta as curvas de isodose qualitativas feitas com o filme radiocrômico. 

1 
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Figura 42. Curvas qualitativas de isodose levantadas com o filme radiocrômico da 

marca Gafchromic. Configuração A a), configuração B b) e configuração C c). 

Primeiramente, percebemos uma modificação do formato das curvas de 

isodose em relação às diferentes configurações de 4 sementes. Outro aspecto 

observado foi a diferença na distribuição de dose uma vez que para a 

configuração A percebemos uma concentração de dose màxima na região 

central , fato que não é observado nas outras configurações. 
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Estes resultados em conjunto com os encontrados com os dosímetros 

termoluminescentes mostram que ocorre uma diferença significativa na 

distribuição da dose em relação aos diferentes arranjos de quatro sementes. 

As Fig. 43 a 45 mostram a fração da dose máxima depositada de acordo 

com os ângulos distribuídos nas geometrias. Na configuração C não foi 

possível realizar medidas com os dosímetros nos ângulos iguais a 60°, 120°, 

240° e 300° para o raio de 1 cm. 

• 9=0 e 180 
100 • • 9=30 e 210 

... 9=60 e 240 
80 '" 9=90 e 270 

• 9=120 e 300 
~ 9=150 e 330 

60 
~ 

~ o '" '" ~ 

t <1> 

* (/) 

o 40 • • o • • 
20 

• I I • O • • 
-4 -2 O 2 4 

r(em) 

Figura 43. Dose percentual depositada nos pontos situados nos ângulos de O·, 30 ·, 60 ·, 90 · 

e seus correspondentes em outros quadrantes na configuração A. 

L 
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Figura 44. Dose depositada nos pontos situados nos ângulos de O, 30, 60, 90 e seus 

correspondentes em outros quadrantes na configuração B. 
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8=0 e 180 
8=30 e 210 
8=60 e 240 
8=90 e 270 
8=120 e 300 
8=150 e 330 

• • 
4 

Figura 45. Dose depositada nos pontos situados nos ângulos de O, 30, 60, 90 e seus 

correspondentes em outros quadrantes na configuração C. 

Na comparação entre os gráficos apresentados nas Fig. 42 a 44 verifica

se uma deposição diferente da fração da dose máxima em pontos opostos da 

configuração. Esse efeito é perceptivel principalmente para o raio de 1 cm, ou 

seja, a simetria da configuração, ou a falta de simetria, tem efeito significante 

nas proximidades da configuração. Na configuração A foi encontrada uma 

diferença máxima de 14,1 % entre os valores da fração da dose máxima que 

estão em 0° e 180° e a 1 cm do centro da configuração. Em B, a diferença 

máxima chega a 26 % e ocorre entre os pontos situados em 60° e 240°. 

Finalmente, em C, a discrepância é de 15,78% entre os pontos situados em 

300 e 210° da configuração. A maior diferença ocorre na configuração B e é 

justificada pelo fato de haver uma falta de simetria no arranjo de sementes 

desta configuração, conforme Fig. 40a. 

L 
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Outro aspecto observado foi que para o raio de 1 cm a maior fração da 

dose é depositada em ãngulos distintos para as três configurações. Na 

configuração A essa fração é de aproximadamente 50% e ocorre em 90° e 

270°, na configuração B essa fração é de aproximadamente 40 % e ocorre em 

0° e 180°, e na configuração C essa fração é de aproximadamente 75 % da 

dose máxima e ocorre em 150° e 330°. 

I 
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5 Conclusões 

Com as irradiações com a fonte de 137Cs e deposição de uma dose de 

5±0,2 mGy, foi selecionado um conjunto de 70 dosímetros a partir de um lote 

de 118 cristais. Os dosímetros escolhidos apresentaram desvios padrão 

menores que 5 % da média de respostas. Dentro de um lote de massas 

parecidas encontramos valores de carga acumulada com diferença máxima de 

30 %, reforçando-se a ideia de utilizar fatores de conversão em Gy.C-1 

individuais . 

Novas séries de irradiações foram realizadas para a obtenção dos 

fatores individuais de calibração utilizando a radiação de referência ROR 3. O 

valor do fator de calibração foi de aproximadamente 0,17 ± 0,01 IJC.cGy"1 . A 

diferença percentual entre os valores encontrados com um feixe de energia 

próximo ao da semente de iodo-125 e os obtidos com o feixe de 137Cs chegou 

a 21 ,3 %, evidenciando assim, a dependência energética dos cristais 

termoluminescentes utilizados neste trabalho . 

A média dos valores encontrados neste trabalho para a constante Taxa 

de Dose foi de 0,929±0,068 cm-2 , sendo este valor sensível ao meio, variando 

de 0,857±0,073 cm-2 para a água até 1,071 ±0,063 cm-2 para o ar. O valor 

médio encontrado apresenta uma diferença percentual de 3,76 % com o valor 

estabelecido no TG-43. Essa diferença cai para 0,86 % quando este valor é 

comparado com trabalhos que utilizaram a mesma metodologia. 

As funções radiais obtidas neste trabalho se mostraram em boa 

concordância com os valores sugeridos pelo protocolo TG-43. As funções 

anisotropia também apresentaram bons resultados em comparação com os 

valores consensuais em raios iguais a 2, 3 e 4 cm. Foram encontradas 

dificuldades experimentais para as circunferências de menor raio devido ao 

diâmetro do orifício para o posicionamento dos dosímetros que não permitiu a 

realização de medidas de 10 em 10°. 

Na região central foi encontrada uma diferença de deposição de dose de 

8,24 % para configurações A e B e chegando a 35,8% na comparação das 

configurações A e C. Para as configurações A e B essa diferença é 



85 

considerada alta devido ao fato do centro geométrico das configurações estar 

situado a uma distância muito parecida das sementes. Para as configurações A 

e C essa diferença era esperada devido às distâncias do centro para as 4 

sementes apresentarem uma diferença significativa. 

As curvas qualitativas de isodose trouxeram uma visão geral da 

distribuição de dose e evidenciaram uma diferença significativa na distribuição 

da mesma. Observou-se uma diferença no formato das curvas e uma 

concentração de dose na região central da configuração A. Assim, a 

associação das medidas realizadas com filme radiocrõmico e dosimetros TLD 

se mostrou importante uma vez que o filme traz uma visão geral da distribuição 

de dose, e no caso deste trabalho, uma visão qualitativa, enquanto os cristais 

apresentam visões pontuais e quantitativas. 

A parcela de dose depositada em ângulos opostos, equidistantes do 

centro, também varia muito nos três casos para distâncias de até 1 em. Esse 

fator seria esperado apenas para a configuração B que apresenta assimetria na 

disposição das sementes. Entretanto, a variação aconteceu nas três 

configurações experimentais. Essas variações podem ter ocorrido em virtude 

de, por exemplo, algum deslocamento do material radioativo no interior das 

sementes. 

Dessa forma, constatou-se uma diferença significativa na distribuição da 

dose ao redor das 3 configurações no ponto central e em distâncias de até 2 

em, mostrando que os possíveis deslocamentos em um implante podem ser 

importantes. Estudos mais profundos seriam necessários para se avaliar as 

consequências em um tratamento, caso elas ocorram. 

5.1 Etapas Futuras 

Analisando este trabalho se torna importante a realização de um estudo 

com um maior número de sementes de braquiterapia para se aproximar ainda 

da realidade de um tratamento braquiterápico de câncer de próstata . 

Outro tema interessante seria estudar configurações que maximizem a 

dose depositada nas proximidades das sementes, uma vez que foi observado 

1 
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que as diferentes configurações depositam parcelas diferentes de dose em 

relação às distãncias entre as sementes. Esse estudo poderia contribuir para a 

uma melhor avaliação da quantidade de fontes implantadas no paciente no 

tratamento de cãncer de próstata . 

A calibração dos filmes radiocrômicos agregará valores quantitativos de 

dose ao longo das curvas de isodose, que poderão ser comparados com os 

valores encontrados com o uso de dosímetros termoluminescentes. 
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ANEXO A· Tabelas utilizadas para o cálculo de Incerteza 

• Incerteza na taxa de Kerma(RQ3-3) 

Fonte de Valor (%) Divisor Incerteza (%) Tipo 
Incerteza 

Calibração da 0,9 2 0,45 B 
RC6 p/ RQR 3 
Repetitividade 2,5 0,69 A 

da câmara m 
Calibração do 1,02 2 0,51 B 
Termômetro 

Calibração do 4,5 2 2,25 B 
transdutor de 

pressão 
Resolução do 0,51 0,29 B 
Termômetro ..fj 

Resolução do 0,001 0,0006 B 
Trasdutor de ,f3 

Pressão 

Abertura e 0,1 0,06 B 
fechamento do ..fj 

shuter 

Timer 0,1 0,06 B 
,f3 

Total 2,47 com k=l 

• Incerteza na Dose (RQR 3) 

Fonte de Valor (%) Divisor Incerteza (%) Tipo 
Incerteza 

Taxa de Kerma 4,94 2 
2,47 

B 

Repetitividade 10,99 A 
dos dosimetros {5õ 1,48 

Posicionamento 0,99 B 
,f3 0,57 

Total 2,94 com K=l 
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• Incerteza na Dose (Cs-137) 

Fonte de 
Valor (%) Divisor Incerteza (%) Tipo 

Incerteza 

Taxa de Kerma 
2,1 

2 
1,05 

B 

Repetitividade 
11,34 ..Jsõ 

1,60371818 
A 

dos dosimetros 

Posicionamento 1 .f3 
0,57735027 

B 

Total 2 com K=l 

• Incerteza na Função de Dose Radial e Função Anisotropia 

Fonte de 
Valor (%) Divisor Incerteza (%) Tipo 

Incerteza 
Taxa de Kerma da 7 

2 B 
fonte 

Repetitividade ,;s A 
dos dosimetros· 

Incerteza no 
posicionamento·· .f3 B 

Incerteza na 
5,88 2 B 

Calibração 

Total 
o Desvio padrão percentual da média do grupo de 5 respostas de cada cristal situado em 

determinada posição. 

OOFoi estimada uma incerteza de 0,5 mm e foi atribuído um valor percentual em relação a 

cada distância entre o cristal e a fonte. 

• Incerteza na Constante Taxa de Dose 

Fonte de 
Incerteza 

Taxa de Kerma 
da fonte 

Repetitividade 
dos dosimetrosO 

Incerteza no 
posicionamento 

Incerteza na 
Calibração 

Total 

Valor (%) Divisor 

7 
2 

9.3 

5,88 2 

Incerteza (%) Tipo 

B 

A 

B 

B 

o Desvio padrão percentual da média do grupo de 5 respostas de cada cristal situado em 

determinada posição. 
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ANEXO B- Valores das Funções geometria 

riem) ~ s rad Glr,s) riem) ~ s rad Glr,s) 
0,25 ° ° ° 25 0,5 ° ° ° 4,395604 
0,25 0,314766 10 0,174533 24,16885 0,5 0,113997 10 0,174533 4,376547 

0,25 0,570226 20 0,349066 22,22973 0,5 0,221798 20 0,349066 4,323287 

0,25 0,753151 30 0,523599 20,08403 0,5 0,31845 30 0,523599 4,246003 
0,25 0,878195 40 0,698132 18,21638 0,5 0,400867 40 0,698132 4,157593 
0,25 0,962614 50 0,872665 16,75471 0,5 0,467707 50 0,872665 4,070318 
0,25 1,018811 60 1,047198 15,68562 0,5 0,518827 60 1,047198 3,993935 
0,25 1,05457 70 1,22173 14,96334 0,5 0,554691 70 1,22173 3,935262 
0,25 1,074455 80 1,396263 14,54707 0,5 0,5759 80 1,396263 3,898559 
0,25 1,080839 90 1,570796 14,41119 0,5 0,582914 90 1,570796 3,886091 

rIem) ~ s rad Glr,s) riem) ~ s rad Glr,s) 
0,75 ° ° ° 1,851852 1 ° ° ° 1,023018 
0,75 0,072228 10 0,174533 1,84863 1 0,053243 10 0,174533 1,022051 

0,75 0,141555 20 0,349066 1,839466 1 0,104585 20 0,349066 1,019285 

0,75 0,205395 30 0,523599 1,825737 1 0,152265 30 0,523599 1,0151 
0,75 0,261686 40 0,698132 1,809386 1 0,194774 40 0,698132 1,010048 
0,75 0,308964 50 0,872665 1,792548 1 0,23091 50 0,872665 1,004771 
0,75 0,346302 60 1,047198 1,777225 1 0,259782 60 1,047198 0,9999 
0,75 0,373191 70 1,22173 1,765073 1 0,280778 70 1,22173 0,995992 
0,75 0,389385 80 1,396263 1,757299 1 0,293513 80 1,396263 0,99347 

0,75 0,394791 90 1,570796 1,754627 1 0,29778 90 1,570796 0,9926 

1,5 ° ° ° ° ° ° 1,5 0,035066 10 0,174533 10 0,174533 

1,5 0,068985 20 0,349066 20 0,349066 

1,5 0,100669 30 0,523599 30 0,523599 
1,5 0,129133 40 0,698132 40 0,698132 
1,5 0,153538 50 0,872665 50 0,872665 

1,5 0,173202 60 1,047198 60 1,047198 
1,5 0,187605 70 1,22173 
1,5 0,196387 80 1,396263 

90 

° ° 4 ° ° ° 10 0,174533 4 0,013041 10 0,174533 

20 0,349066 4 0,025682 20 0,349066 

30 0,523599 4 0,037535 30 0,523599 
40 0,698132 4 0,04824 40 0,698132 

50 0,872665 4 0,057471 50 0,872665 

60 1,047198 4 0,064952 60 1,047198 
70 1,22173 4 0,070459 70 1,22173 

80 1,396263 4 0,07383 80 1,396263 

90 4 90 

l 
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• • .' 10 0,174533 I • J •• 

0,020537 20 0.349066 . ,. " 
0,030018 30 0,523599 •••• 
0,038583 40 0,698132 • .. , . 
0,045972 50 0,872665 • , .• 11: 

• • 60 1,047198 . .' • • 0,056373 70 1,22173 • • • ••• 

• • • • 0,059073 80 1,396263 • • · ... 
• • ... . 90 1,570796 • • · ... 0,039988 


