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RESUMO 
 

Na Radioterapia, os tratamentos de câncer são precedidos por um planejamento que objetiva determinar como 

entregar ao tumor, com exatidão e precisão, a dose absorvida prescrita pelo radioterapeuta e como minimizar os 

valores de dose absorvida nos tecidos sadios adjacentes ao volume alvo. OO planejamento baseia-se na imagem 

tomográfica da região do corpo do paciente a ser tratada.  O emprego da dosimetria termoluminescente permite 

realizar o controle da qualidade desse planejamento. Para tal, desenvolveu-se um sistema capaz de avaliar os 

valores de dose absorvida em tratamentos teleterapêuticos de mama, utilizando-se dosímetros 

termoluminescentes (TLD-100), para compará-los aos previstos pelo sistema de planejamento de tratamento. 

Um simulador de mama foi confeccionado, de forma a se distribuir os dosímetros TL em forma de chip no 

volume da mama e irradiá-lo nas mesmas condições do planejamento. Três técnicas distintas de teleterapia 

foram consideradas, uma mediante irradiações com unidade terapêutica de 
60

Co e outras duas com o feixe de 

raios X provindo de um acelerador linear de 6 MV. As doses medidas permitiram comprovar que o desempenho 

do sistema de controle da qualidade empregado nos tratamentos do câncer de mama é adequado, já que as doses 

planejadas diferiram cerca de 1,5% das respostas fornecidas pelos dosímetros TL.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é um dos mais frequentes entre as mulheres no mundo. De acordo com 

estatísticas atuais publicadas pelo Instituto Nacional de Câncer – INCA, no que se refere à 

incidência de novos casos de câncer em mulheres brasileiras, excetuando-se os de pele não 

melanoma, esse tipo de câncer ocupa a primeira posição no ranking com aproximadamente 

27,9% dos novos casos [1].  

Uma das principais modalidades de tratamento utilizada no combate ao câncer é a 

radioterapia [2], cujos procedimentos variam de acordo com o tipo de tratamento prescrito e 

dependem sobejamente de um bom desempenho do sistema de planejamento utilizado. Esse 

sistema emprega imagens tomográficas fundamentando-se em programas computacionais e 

cálculos matemáticos que são baseados em experimentos e simulações. Portanto, devem ser 

frequentemente avaliados por meio de um programa de garantia de qualidade [3].  
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No presente trabalho, foi desenvolvido um sistema dosimétrico consistindo de um simulador 

antropomórfico e metodologia associada, que utiliza detectores termoluminescentes para a 

avaliação da dose absorvida, a ser empregado no controle da qualidade dos tratamentos de 

câncer de mama, no que se refere à concordância entre a dose entregue ao volume alvo e aos 

tecidos sadios adjacentes ao mesmo e aquelas calculadas pelo sistema de planejamento de 

tratamento. Esse sistema dosimétrico foi submetido a três tipos de teleterapia para tratamento 

de câncer de mama no INCA. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Um sistema dosimétrico foi desenvolvido a partir da confecção de um objeto simulador 

antropomórfico de mama adequado para a verificação de doses em teleterapia com a 

utilização de dosímetros termoluminescentes na forma de chip (TLD-100). Este simulador foi 

submetido a uma tomografia computadorizada para a realização de planejamentos a fim de 

executar três tipos de teleterapia com os dosímetros TL posicionados no interior do 

simulador. Estes dosímetros foram submetidos aos devidos tratamentos térmicos antes de 

qualquer procedimento de irradiação ou leitura. 

2.1.  Confecção do Simulador de Mama 

 

Na confecção do simulador de mama foram utilizados um tarugo e placas de polietileno, uma 

vez que este material apresenta valores de densidade eletrônica e número atômico efetivo 

similares ao da água [4]. Como material dosimétrico, foram utilizados 200 dosímetros 

HARSHAW TLD-100, pois esse tipo de dosímetro é quase equivalente ao tecido humano no 

que se refere à interação dos fótons com a matéria [5]. 

 

Com o tarugo de polietileno foi possível produzir uma semiesfera com 10 cm de raio, a qual 

foi dividida ao meio conforme ilustra a fig. 1 (a). Com as placas quadradas de mesmo 

material foi possível moldar duas placas semicirculares, uma com 6 mm e outra com 7 mm de 

espessura conforme ilustração da figura 1 (b). Além disso, com a mesma dimensão de raio, 

foram produzidos objetos simuladores geométricos no formato de cilindros com 5 cm de 

espessura, ilustrados na figura 1 (c), para os procedimentos de calibração. 

 

 

 

 
Figura 1 - Representação das peças de polietileno constituintes do simulador de mama e 

Simulador geométrico para calibração: (a) Semiesfera dividida ao meio, (b) Placas 

semicirculares para o posicionamento dos dosímetros entre as metades da semiesfera, 

(c) Placas cilíndricas utilizadas na correção da calibração. 
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Nas bordas das placas semicirculares ilustradas na fig. 1 (b) foi moldado um dispositivo de 

encaixe para o posicionamento dos dosímetros entre elas em furos com raios de 2,5 mm e 

profundidade de 1 mm, realizados na placa de maior espessura conforme ilustra a fig. 2.  A 

região onde pode está localizado o pulmão e o mediastino [6] foi destacada na referida figura. 

O simulador de mama foi composto pelas duas placas semicirculares posicionadas entre as 

metades da semiesfera. 

 

 

 

 
Figura 2. Esquema de localização dos furos. 

 

 

 

2.2.  Planejamento de Tratamentos 

 

Após ser confeccionado, o simulador de mama foi submetido a uma tomografia 

computadorizada a fim de realizar os planejamentos, que pode ser considerado adequado 

quando prevê com exatidão e precisão os valores de dose prescritos na região de interesse. Na 

região que envolve parte do pulmão e tange o coração é possível encontrar valores de dose 

com cerca de 20 % do valor prescrito para a região de interesse [6]. Esse tipo de 

planejamento pôde ser realizado através do software Eclipse para três técnicas de teleterapia: 

uma na unidade de cobalto-60, e as demais no acelerador linear. O algoritmo utilizado para a 

teleterapia realizada no acelerador linear foi o Algorítimo Analítico Anisotrópico – AAA [7] 

e para a teleterapia realizada na unidade de cobalto, o Pencil Beam. 

 

2.3.  Calibração dos Dosímetros TL 

 

Os dosímetros TL, chip, com dimensões de (3,2x3,2x0,9) mm, mostrado na fig. 3 (a), foram 

devidamente numerados e  calibrados na unidade de cobalto-60, entre placas de água sólida 

com 5 cm de espessura com a configuração de campo (20x20 cm
2
), ângulo 0 e distância de 80 

cm da fonte à superfície, conforme ilustra a fig. 3 (b).  
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                   Figura 3. (a) TLD-100, na forma de chip, (b) Calibração. 
 

 

Esses dosímetros foram submetidos às teleterapias no interior do simulador após passarem 

por ensaios referentes à homogeneidade, reprodutibilidade, sensibilidade e dependência 

energética. Além disso, foi necessário obter um fator de correção devido à diferença de 

material utilizado para a calibração, uma vez que esses dosímetros foram calibrados entre 

placas de água sólida e submetidos às teleterapias no interior de um simulador de polietileno. 

A resposta dosimétrica corrigida em um ponto P para cada dosímetro foi calculada pela 

equação 1. 

 

   (1) 

 

            Onde L é a resposta da leitura fornecida por cada dosímetro TL e, , o fator de 

correção. 

 

2.4.  Tratamento Térmico e Leitura dos Dosímetros TL 

 

O tratamento térmico adotado para a regeneração dos sinais termoluminescentes dos 

dosímetros antes de irradiá-los foi realizado no forno PTW TLD-O, onde os dosímetros 

foram submetidos a uma temperatura de 400ºC durante 1hora seguido de um resfriamento até 

a temperatura de 100ºC, mantendo-a constante por 2 horas. Antes de qualquer leitura 

realizada, esses dosímetros foram submetidos a um tratamento térmico de 100ºC por 15 

minutos para eliminar os picos instáveis [8].  

 

A leitura dos sinais termolumenescentes foi realizada no leitor automático HARSHAW 5500. 

Para controle da qualidade desse leitor foram realizados os testes de luz de referência e ruído 

da fotomultiplicadora, além da monitoração da temperatura e estabilidade da alta-voltagem 

[9]. Ademais, foram selecionados 10 dosímetros de controle para serem irradiados entre 

placas de água sólida juntamente com uma câmara de ionização para controle das respostas 

de leitura. 
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2.5.  Teleterapias Realizadas no Simulador de Mama 

 

 

Ao todo foram realizadas três tipos de teleterapia, uma com a utilização do filtro em cunha, 

na unidade de cobalto-60, Theratron-780C, cuja vista panorâmica é mostrada na figura 4. (a), 

e duas no acelerador linear Trilogy da Varian, cuja vista panorâmica é mostrada na figura 4. 

(b), sendo uma com a utilização do filtro dinâmico [11] [10] e outra com a utilização do 

Sistema Multilâminas de Colimação – MLC [12] [6].  

 

 

 

 
Figura 5. Teleterapias: (a) Na unidade de cobalto-60, (b) No acelerador linear. 

 

 

 

A técnica utilizada para a entrega de 2 Gy do volume alvo foi a de dois campos, opostos e 

paralelos com aplicação de 1 Gy em cada campo, conforme ilustração da fig. 5. Esses 

tratamentos foram repetidos por três vezes para cada tipo de teleterapia. 

 

 

 

 
Figura 5. Técnica de dois campos para tratamento de câncer de mama: (a) campo 

medial tangente; (b) campo lateral tangente [13]. 
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Para o tratamento realizado na unidade de cobaltoterapia, um filtro em cunha foi utilizado 

com inclinação de 15
o
.  No tratamento com acelerador linear utilizando o filtro dinâmico, a 

distribuição de dose foi gerada a partir do movimento de um dos colimadores, ajustando-se as 

taxas de dose de forma a gerar um filtro virtual com inclinação de 30
 o

. Na teleterapia com a 

utilização do Sistema Multilâminas de Colimação – MLC, a intensidade do feixe de radiação 

foi modulada fazendo com que a dose aplicada fosse distribuída uniformemente no plano em 

que os dosímetros estavam contidos. Assim como nas demais teleterapias, o feixe de radiação 

foi direcionado para as duas faces do plano perpendicular aos dosímetros, depois de se 

conferir o posicionamento do simulador de mama. 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados neste trabalho são referentes a curva de calibração, confecção do 

simulador de mama e a teleterapias realizadas. 

3.1. Curva de Calibração 

 

A relação entre a dose aplicada aos dosímetros TL e suas leituras de respostas devidamente 

corrigidas pode ser observada na fig. 6, que corresponde à curva de calibração. Nesta curva, a 

linha vermelha destaca a região de linearidade, enquanto a linha azul destaca a região de 

supra-linearidade do dosímetro TLD-100. 

 

 

 

 
Figura 6. Curva de calibração 

 

 

Para as doses variando entre 10 cGy e 1 Gy obteve-se um curva linear, em conformidade ao 

previsto na literatura. Os valores de dose foram calculados pela equação 2. 
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D = b + a(RTL)      (2) 

 

Nesta equação, D é o valor de dose em unidades de cGy, RTL é  a resposta TL em unidades de 

nC. O valor de “ b” foi fixado em zero com incerteza de 0,38 e o valor de “a” é igual a 0,0223 

com incerteza de 2,07E-04. Essa curva apresentou um valor de r
2
 = 0,99957. 

 

Para as doses variando entre 1 Gy e 4 Gy foi utilizada uma equação não linear, pois trata-se 

da região de supralinearidade. Os valores de dose foram calculados pela equação 3. 

 

D = c + bRTL + a(RTL)
2
     (3) 

 

Nesta equação, D é o valor de dose em unidades de cGy, RTL a resposta TL em unidades de 

nC. O valor de “ c” foi fixado em zero com incerteza de 0,38, o valor de “a” é igual a -1,17E-

07 com incerteza de 2,03E-08 e o valor de b é igual a 0,0225 com incerteza de 2,08E-04. Essa 

curva apresentou um valor de r
2
 = 0,99968. 

 

3.2.  Confecção do Simulador de Mama 

 

A junção das placas semicirculares, vistas na fig. 4 (a), devidamente encaixadas, resultou 

numa espessura de 13 mm. Esse conjunto foi intercolocado entre as metades do simulador, 

consistindo, assim o simulador de mama contendo detectores TLD-100 em seu interior, 

conforme mostrado na fig. 7 (b) e (c).  

 

 

 

 
Figura 7. Simulador de mama: (a) placas semiesféricas utilizada para o posicionamento 

dos dosímetros TL, (b) e (c) Simulador de mama sob diferentes ângulos. 

 

 

 

3.2.  Teleterapias Realizadas no Simulador de Mama 

 

As diferenças relativas provenientes da comparação dos valores gerados pelos sistemas de 

planejamento com os valores detectados experimentalmente encontram-se dispostas nas fig. 

8, 9 e 10, cujos pontos destacados em azul indicam menores valores de dose gerados pelo 

planejamento quando comparados com os valores de dose detectados experimentalmente. 

Com esses resultados foi possível notar que a diferença relativa predominante na região de 

interesse para todas as teleterapias foi melhor que 2 % com flutuação entre valores positivos e 

negativos. É importante salientar que os valores de incertezas referentes às repetições das 

medições para cada tipo de teleterapia não ultrapassaram o valor de 3%. 
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Figura 9. Diferença relativa entre a distribuição de doses adotada no planejamento e a 

de doses absorvidas médias decorrentes das três teleterapias do simulador de mama 

realizadas na unidade de cobalto com a utilização do filtro em cunha. 

 

 

 

 
Figura 10. Diferença relativa entre a distribuição de doses adotada no planejamento e a 

de doses absorvidas médias decorrentes das três teleterapias do simulador de mama 

realizadas no acelerador linear com a utilização do filtro dinâmico. 
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Figura 8. Diferença relativa entre a distribuição de doses adotada no planejamento e a 

de doses absorvidas médias decorrentes das três teleterapias do simulador de mama 

realizadas no acelerador linear com a utilização do sistema MLC. 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

O simulador desenvolvido mostrou-se capaz de avaliar adequadamente às doses entregues 

durante o tratamento do órgão. Na região de interesse, inclusive a de contorno da mama, com 

o posicionamento dos dosímetros aquem da região de equilíbrio eletrônico, os valores de dose 

absorvida medidos com os dosímetros TL, quando comparados àqueles originados pelo 

sistema de planejamento de tratamento, apresentaram diferenças percentuais 

predominantemente inferiores a 1,5%. Assim, os resultados apresentados estão de acordo 

com as recomendações da Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação -

ICRU  [14], inferior a 5 %. 

 

Na região de penumbra e borda do campo, onde pode estar localizado o pulmão e mediastino, 

esse sistema não prevê uma dose com uma boa exatidão. No entanto, essa restrição é 

irrelevante, uma vez que as doses detectadas em pontos dessas regiões atendem as limitações 

de dose impostas ao tratamento, pois os valores de dose foram inferiores a 20% daquela 

prescrita para o volume alvo em todos os tipos de teleterapias realizados.  

 

O sistema apresentou uma boa reprodutibilidade quando exposto a três teleterapias idênticas. 

As incertezas de medições foram melhores que 3%, considerando os três tipos de tratamentos 

estudados nesse trabalho. Portanto, o sistema dosimétrico desenvolvido neste trabalho é 

confiável quanto à reprodutibilidade dos resultados. 

 

Como sugestões para trabalhos futuros pretende-se testar o atual simulador utilizando o filme 

radiocrômico e outros materiais dosimétricos, como, por exemplo, os detectores OSL ou 

dosímetros tipo gel. 
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