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RESUMO 

Muitos dos avanços em radioterapia são resultado de inovações em tecnologia e engenharia, 

bem como da revolução da informática aplicada ao planejamento do tratamento de pacientes. 

A radioterapia com modulação da intensidade (IMRT) é uma sofisticada técnica de 

tratamento que permite que a dose prescrita pelo radioterapeuta seja concentrada no volume 

do tumor, poupando os tecidos sadios que o circundam. No entanto, a desvantagem da 

técnica é o seu possível potencial de indução de cânceres secundários em órgãos distantes do 

volume alvo devido à radiação espalhada e de fuga, que geram doses maiores nesses órgãos 

distantes quando comparadas àquelas medidas nos tratamentos convencionais. Isso se deve a 

um maior uso de unidades de monitor e a uma maior quantidade de campos de tratamento . 

. Neste trabalho foram avaliadas as doses absorvidas em órgãos distantes da região de cabeça 

e pescoço, comparando tratamentos convencionais e tratamentos utilizando a técnica IMRT. 

A avaliação foi feita a partir da medição da dose em órgãos de importância radiológica 

distantes da região de tratamento. Todas as medidas foram executadas em um simulador 

antropomórfico RANDO Alderson que possui componentes internas equivalentes ao 

músculo, ossos e pulmões e é fatiado para a colocação de detectores termoluminescentes em 

orifícios apropriados existentes nas fatias. Este simulador, preenchido com dosímetros 

termoluminescentes TLD-IOO foi submetido a um tratamento de cabeça e pescoço com 

irradiador de cobalto 60, um tratamento convencional com feixe de 6 MV e dois tratamentos 

de complexidades diferentes utilizando IMRT, também com feixe de 6MV. Os resultados 

obtidos mostram que as técnicas de IMRT geram doses maiores nos órgãos distantes, quando 

comparadas àquelas geradas no tratamento convencional com feixe de 6 MV. Contudo, essas 

doses não são muito diferentes daquelas medidas quando do tratamento utilizando o 

irradiador de 60CO. 
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· ABSTRACT 

Many advances in radiotherapy are the result of innovations in technology and 

engineering as well as the inforrnatics revolution applied to the treatment planning of 

patients. The intensity modulated radiation therapy (lMRT) is a sophisticated treatment 

technique that allows the concentration of the dose prescribed by radiotherapist in tumor 

volume, while sparing healthy tissues that surround it. However, the disadvantage of the 

technique is a potential induction of secondary cancers in distant organs related to the 

target volume due to leakage and scattered radiation, which generate these higher doses 

to the distant organs when compared to those measured in conventional treatments. 

These higher doses are is due to the greater use of monitor units and a larger amount of 

treatment fields. In this study the absorbed dose values in distant organs from the head 

and neck region were assessed, comparing conventional treatments and treatments using 

the IMRT techniques. The evaluation was made considering the assessment of dose in 

radiological significant organs distant from the treatment area. All measurements were 

performed using the RANDO Alderson anthropomorphic phantom that has internaI 

components equivalent to muscle, bones and lungs and is sliced for placing 

thermoluminescent detectors in appropriate holes existing in the slices. This phantom, 

tilled with TLD-IOO dosimeters, was submitted to a head and neck treatment with a 

cobalt-60 irradiator and a Trilogy linear accelarator. Three treatments were carried out 

with the accelarator, namely a conventional one and two treatments of IMRT with 

different complexities, all treatments using the 6MV beam. The results show that IMRT 

techniques generate large doses in distant organs when compared to those generated due 

to the conventional 6 MV beam treatment. However, these doses are not very different 

from those measured in the case Of60CO treatment 
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