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RESUMO 

A braquiterapia oftálmica consiste na introdução de uma placa com sementes de material radioativo nos 

olhos de um paciente para tratamento desses tumores oculares. A dose de radiação a ser tomada pelo 

paciente é prescrita por médicos e o tempo de aplicação do material é calculado através de curvas de 

calibração fornecidas pelos fabricantes das placas. Para estimar a dose absorvida pelo paciente, em uma 

série de exames de diagnóstico, é necessário realizar simulações utilizando um modelo computacional de 

exposição. Tais modelos são compostos, fundamentalmente, por um simulador antropomórfico (fantoma) e 

um código Monte Carlo. O acoplamento de um fantoma de voxels de corpo inteiro a um código Monte 

Carlo é um processo complexo porque as simulações com modelo computacional de exposição demandam 
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tempo, conhecimento do código utilizado e diversos ajustes a serem implementados. O problema se agrava, 

ainda mais, em complexidade quando se quer irradiar apenas uma região do corpo. Neste trabalho foi 

desenvolvido um fantoma, especificamente contendo a região do bulbo ocular, a partir do MASH (Male 

Adult voXel). Este modelo foi acoplado ao código Monte Carlo EGSnrc (Electron Gamma Shower), 

juntamente com um algoritmo simulador da fonte de I-125, considerando apenas sua energia gama de maior 

incidência.  

 

Palavras-chave: Dosimetria, Braquiterapia, Fantomas de voxels, EGSnrc, Iodo 125. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A braquiterapia é uma especialidade da radioterapia que trata de tumores diretamente, ou 

seja, o radioterápico utilizado para o tratamento é colocado próximo ao tumor a ser 

tratado. A braquiterapia de placas oftálmicas é a terapia a base de radioisótopos dispostos 

em placas projetadas anatomicamente para uso oftálmico e que são alojadas 

cirurgicamente acima da conjuntiva. 
[4]

 

 

Para que seja possível estimar o risco para cada paciente é necessário conhecer as doses 

absorvidas nos órgãos e tecidos radiossensíveis do corpo humano. Entretanto, as doses 

absorvidas não podem ser determinadas diretamente in vivo, sendo necessária a utilização 

de modelos físicos ou computacionais de exposição.
 [3]

 

 

Os modelos computacionais de exposição podem representar o corpo humano ou partes 

dele. Anatomicamente sofisticados, são amplamente utilizados como um método capaz 

de determinar a dose absorvida nos órgãos e tecidos radiossensíveis e, ao mesmo tempo 

uma grandeza física mensurável.
 [2]

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho se desenvolveu através de um modelo computacional de exposição, fantoma 

MASH, cortado e redimensionado para a região do olho. Foi utilizado, ainda, um modelo 

de placas oftálmicas, do fabricante ROPES-6711, contendo 10 sementes radioativas de 

iodo-125. 
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Figura 1 – Fantoma MASH. 

 

Foi inserido um tumor com uma massa de 1,05 g, densidade de 1,94 g/cm
3
 raio de 0,5056 

e volume 0,54 cm
3
 posicionado na parte inferior do bulbo ocular. Em seguida o fantoma 

foi cortado na região do bulbo ocular e redimensionado, passando a ficar 419 Colunas x 

502 Linhas x 333 Fatias, com voxels de espessura 0,12 mm de arestas. 

  

Figura 2 – Olho humano. 

 

            

Figura 3 – Região ocular de interesse do Fantoma MASH-OLHO com os órgãos e 

tumor inseridos. 
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Foram inseridas algumas das principais estruturas do olho, tais como: córnea, íris, pupila, 

nervo-óptico, mácula e retina. A criação da placa oftálmica foi similar a da placa de 

braquiterapia, modelo ROPES-6711. 

                  

Figura 4 – Região da placa no Fantoma MASH-OLHO e o modelo de placa ROPES. 

 

3. RESULTADOS 

 

A Tabela 1 mostra a matriz do fantoma de voxel MASH-OLHO, específico para 

tratamento de braquiterapia ocular. 

 

Tabela 1 – Matriz do Fantoma MASH-OLHO. 
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A Figura 5 mostra o resultado desse desenvolvimento, em 3D. 

         

Figura 5 – Visualização 3D do Fantoma MASH-OLHO. 

 

 

No intuito de avaliar o tratamento de braquiterapia com placas oftálmicas, no fantoma 

MASH-OLHO, foram feitas simulações, com o código Monte Carlo EGSnrc e com 

fontes de I-125, para que se pudesse estimar a dose/atividade acumulada na região 

tumoral e nos órgãos próximo a essa região. Foi utilizado o espectro do I-125, conforme 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Espectro do I-125
[1]

. 
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A frequência normalizada foi adquirida da seguinte forma: . 

A avaliação dosimétrica, para simular o tratamento de braquiterapia ocular, analisada 

conforme Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Simulação da braquiterapia ocular, com 15 números de histórias. 

 

 

O gráfico da Figura 6 serviu para se obter o fator de qualidade da simulação, 

multiplicando o coeficiente de variância das simulações com o tempo de execução desse 

processo. 

  

Figura 6 – Fator de qualidade para a simulação da braquiterapia ocular. 
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Após a aquisição do fator de qualidade da simulação, foi iniciado o processamento da 

simulação de braquiterapia, utilizando um número de história de 5E7. O resultado é 

mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Avaliação dosimétrica de braquiterapia ocular, no Fantoma MASH-

OLHO, mostrando os erros  relativo e relativo médio. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A modelagem do olho foi apropriada, descrevendo as principais estruturas oculares, em 

se tratando de fantomas de voxel. Mostrou-se adequada para o cálculo de dose/atividade 

acumulada em cada uma dessas estruturas. 

 

Esse procedimento pode servir para que outros trabalhos possam utilizar-se desse método 

para avaliar outras regiões. 
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