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RESUMO 

Ao projetar salas de tratamentos de radioterapia, as dimensões das barreiras são 
estabelecidas com base em metodologias de cálculo 'americanas, especificamente 
relatóriosdaNCRP N°A9; N° 51 e, maisrecentementei,aNC:RP N° 151. Estes cálculos 
se baseiam em parâmetros que refletem-as previsões de tratatllentosaserem realizaq.os 
no interior da sala, a qual, por sua vez, reiletea-realidade, específicá<de cada, paJs. 
Existe, no entanto, uma" variedade de ~técnicasmodernas de:radieterápia, taisco.mo 
radioterapia de intensidade. mOclulada;(IMRT), irradiação; de cOJp(Linteiro(TBI)e 
radiocirut:gia (ReR), etn queQs. doentes SãQ;trátados.de uma:maneira ,muito~diferentedo 
que durante os tratamentos mais convencionais. Essaunodiflçações no tratamento:não 
são levadas em conta ;pelametodologia ,de .. cálculo, deblmdagens, tradicional" podendo 
acarretar em salas de, tratamento mal'projetadas, 
A fim de estabelec,er 'uma comparaçãoentI:e, a. metodologia.utilizada no ,calculo de 
blindagemproj eto e .a,realidade dos tratamentos; realizados 'no' Brasil,. duas instalações 
de .. radioterapia, foram " selecionados, ambas·" f{lZendo", uso .. de técnicas: de tratamento 
tradicionais e modemas;como descritoacima.D.ados.relativosaos: tratamentos 
realizados duranteumperiodo de seis (;6) meses de operação .e.m ambas as instituições 
foram ·coletados:: Baseado . nestas info1lllações~'umnovo, eonjuntode ·parâmetros ,de 
utilização, :necessáriospam. a concepção de,'; blindagem" foram estabelecidos. Isto 
permitiu; um novo: cálçu.lo da e.spessura . das .barreiras; A espessura, da barreirare.~ultante 
desse cálculo foLentãocompàrada com a espessuJi(l da, barreira propósta no projeto de 
blindagem, aprovado' pela autoridade: reguladora; c. .';,.: " ' 

Em primeiro ,IUigar, referente ,à instalação pú,blica,a ,esPessura de ,toda,s as ~atreiras 
primárias propostasno\projetode blindagetn ~ão ,maiores :de que a espessura resultante a 
partir, d.e .cálcu1ps.' :baseados . em parãmetros'.observados na rotina;. Em segundo lugar,. 
relativoà·instalação, particular, osdadQsmostnull! que: as, 'espe.ssuras de. três das quatro 
barreiras primárias/descritas: no 'projeto:são maioresdol ,que a .espessura resultante ,de 
cálculos: com base. nas condições, de, furtcionamento'.atuais., Quando 'as espessuras ,das 
bar.reiras: secundárias' foram"cal~uladáS com basenas.médias: dos tratamentos realizados 
nOS primeiros '.seis meses· de 2011,.08 resultados ,ficaram:abaixo~iespessuras propostas 
no ,projeto de blindagem·. dá instalação pública. No entanto, os. ,dados que refletem ,as 
situações maisí extremas observadas ,na rotina' mostram·.quea .'espe.ssuraproposta .no 
projeto de ,blindagem não . atende aos. requisitos :de ·pr'Oteçãoi'Na .instalação ,privada,. 
estimativas -conservadoras foram utilizadas na concepçjo rdo,.projeto' de blindagem, o 
que resultou em espessuras debap'eiras adequadas ,para condições·.de funcionamento 
normais e· e:x:tremas. De fato,. as espessuras: de barreira, cQnstruídassão •. e.mmédia,. 31 
centímetros maior espesSUI-amaiorcdp que ,a exigidapelosdado.8Jbaseados ,ttarotina .. ': 
A espessura âaharreira primária resultante a partir de cálculos base.ados: na rotina de 
utilização sustenta a. hipótese de. que, há urna-re.dução da necessidade de' espessura. da 
barreira, primária em instalações' que utilizam técnicas ,modernas, dp' radioterapia, em 
contraponto aos teqw$it"OS. de espeSSura primária de 'instalaçõ.es que ,utiliza. apenas 
técnicas de tratamente' convencionais., A bipótesede· um aumento· das. necessidades, de· 
espessura para barreiras secundárias das instalações que. utilizam' IMR T, foiconfir,tnada 
pelos dados obtidos da instalação pública. Os resultados obtidos da instalação particular 
denotam que a adi~ão dt: fat~res, copserva~oras no método de cálc,ul() t~m 'lI,1-ll'mensial. 
de produzir barreu-as '" adéqúadas para" aínbas âs' condições, médiâs' e extremas, de 
utilização do acelerador. No entanto, o aumento dos custos correspondentes deve ser 
considerado. 
Palavras chave: Radioterapia; Cálculo de Blindagens; Aceleradores Lineares. 
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AUS:rRACT 

Wheh designing radiotherapy' treatment tooms,' the dimensions' of barriers are 
established·oR the ba.sis' of ,American . c,alculation' meili:odologies~' specifically; NCRP 
RepOltN° 49, 'NCRP'Report N° '51, and~morerecently;NCRP Report N° 15L Such 
battier ,calculationswe, based ,on . parameterS reflecting' ;predictions of treatments to be 
performed withinthe room; which,:in.tum, reftect aspedfic reality found; in acountry. 
There exists,' howeVeri a'varietyi'of modérrl' ra.diotherapy te~hniques, :such as' Intensity 
Modulated RailiathmThetiapy '(IMRT); Total Body :Ittiadiation (TBl) , and, ratljosurgery 
(SRS); where patierits:arê·,tteated fi ia: much,different' waythan .. during more 
conventional" treatrnents,~ wmêh;are not ,taken:,intQ' aocounrin the·traditional shielding 
calculation methodology. This may lead t01a1faultydesign oftreattnent rooms.; , 
Inorder to' establish acomparisónbetween:the methodolog:y used tocalculate shielding 
design 'andthe'r'eality. ôi treatments· perfonnedin Brazil, two ,radiotherapy facilitie$' were 
selected, both ofthem offeringtraditional and modem;treatméntteolmiqueS'\as.described' 
abóve'. Data in relatioií~'withtreatmentsj;perfotmed iover:a' periodof six (6)'months.;of 
operations' in both :institutions were' coHected.Based on tliis ,infotnlation; . a:new sei af 
realisticparameters required fOf shielding design' was estãblishcd;: whicb itíAuril ;allowed 
for' 'a new calculation' ,or: barri~r thickn:ess for' ,bothfacilitie&. 1'he:barrier thickness 
resulting from'this calculatiorf was then :compared:witb the bàrrier thiclmess proposedas 
part' ofthe. original, shieldirig'Gesign, :approved by,the regulatory:authotity" . • 
First, concerning the public facility, the thicknes:s'ofàlILprimaryhaniers'proposedjn;the 
shiélding design was' iactual1y larger than the thlckness: resulting .. fromealeUlationsb:ased 
on . tea1isticparameters~ Second, 'conceming :th~: p'l:ivafe',faciUty,' 'the',new; data' sb:(jw~'t.h:at 
the, thiclmess af three out ofthe fowprimary· batri~rsdescribed in;thê"projêét is,,}arger; 
than ,the· thick:ness resulting 'from- fcaloulationsh'àsedoncUrtent. i<:>perating :'condíti6ns~ 
When it: oomes . to' thickness' :af secondary barriers~'calculatións ·based'· 011 i averages, of 
treatments over six 'rtlonths show'i'esults below the proposed thicknesses'in tlie shielding 
design ,of the: public',ifacility; . .lIoweverç ·.data reflécting. ·the: most. extreme 'situatial1S 
observed: :inroutineop'eFations .·show:that the' thiók:ness proposedoin: ilie' design 'proj ect· 
does not meei; sbielding ,réquirements; ·'ln;tbe';priváte faeility"inore<tOJiSétvative 
estimates were usediti the s4ieldingdêsign;which tesulted,'Íh' suitablê'barrier thickness 
inboth normal and extteme,operatirig conditions.'ln fact; the'actualbamer,thielmess is 
in avetl,tg'e 31' cm greater :thàn th:ethicknessreEluired' by the ' reality-based data. .' .'.' !,.' 

The primary i batrier" thickness 'resulting' ,from ,'reality..:based:calculations supports the, 
assumption than smallbr pritnary:àarrier thicknessis:required'in,facilities using modem 
techniquesof radiatiotr,itheFapy~as~DppDsed to thicRnessrequireme.nts ,fi .faéilities: that 
OJily . uses conventional, ttteatment. techniques. ,Thehypethe'sis ;of· inctea$ed .thickness 
requirements for sécondaty Ibarriersofinstallationsusing IMRT 'was cónfttt'Íled,by data 
obtained from the public' facility. The :results· 'obtained ·,frO'mthe :private; f~cility denote 
thatthe addition ofconsewative factors in thecalculation meth0d 'will ptoducebarriers 
suitable: forbothaverage iand extreme "conditioflS, of :accelerator;usage~,However; 
corresponding increaSed costs must alsobe considered; ". 

Key words:'Raruotherapy; Shielding Calcula#on; tm.em,:,Acçel~rators: ' 
• - • ,~.;,., •• " • , < • -' :. , ,'," (' • ' .. • ." • 
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,. ,NCRP - National eouneil of radiation protection and measurements. 
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, " ~'. : ,: '.' J. , ' ". • 
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T ADR - Time averaged dose rate. 
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1. INTRODUÇÃO 

o uso da radiação para o tratamento do câncer cresceu bastante é 'hoje a 

radioterapia é uma das três principais modalidades de tratamento cOnt~a o' câncer. A 

radioterapia é empregada em aproximadamente 60% de todos os casós' defumores 

malignos diagnosticados, inclusive naqueles mais prevalentes nó país, como os de 

próstata, pulmão, mama e colo uterino [1]. 

, Um dos fatores que impulsionam esse crescimento é o aunientô da taxa de cma 

de pacientes tratados com essa' modalidade. Diversos avanços tientlficOs 'médído!; qtie 

sUrgiram recentemente criaram' também uma gamàimensa de opções terapêuticas patá o' 

paciente' oncológicô [2]. Hoje~ é possível ampliar as chances dé sucessÓdo tratamento 

devido às melhorias tecnológicas dos equípamentos e do conhecimento dos efeitos 

biológicos da radiação, acumulados durante vários alios desde a descob~rta dos raios-x. 

Os avanços :tecnológicQsocomdos' na radioterapIa: desde' ôs primeiros 

tratameritos até os diàs de hoje são notáveis. Nos primÓrdios, a busca por feixes'mais 

energéticos forçou a criação de aparelhos robustos, extremamente caros e complexos. 

Esse cenário começou a mudar a partir 'da décàda de 50, quando muitos outrôs 

equipamentos foram desenvolvidos para o usó em radioterapia, com' atenção' especíal 

para <ffrradiadorde ~()balto e o acelerador linear médico (inedicallinac). Com os novos 

equipameritos, mais adequados para ó uso médico, o maiór' desafio da ramotetapia não 

era mais a busca pela alta energi:ae sim a 'busca de uma melhor estratégia para 

irradiação tumoral bem como a reduçã.o :datoxiddade do tratamento. Nos dias de hoje, 

ós modernos equiPamentos 'de radioterapia são capazes de conformar o campo de 

irradiação de modo' a atingir tumores' das mais variadas formas,' com' predsão 

milimétrica, em qualquer profundidade no corpo humimo e etn uni curto futerv310 de 

tempo. 

'O desenvolvimento das novas técnicas de tratamento' radiotérapiéo, pór outro 

lado, apresenta um 'ituportante impacto nas questões relacionadáS li' proteção 

rádiológica. Na busca por maior' controle Sobre a distribuição' das doséS' deradiáção' 

administradas no tumor e, visando poupar os tecidos sadios, foi' desenvolvida uma 
, ' 

técnica capaz de modular a intensidade d~s feix~~ d,e tr~tan;tentQ. Nã~há dúvidàs qu~:a 
radioterapia de iritensidadem9<l1llada (IMR,T) é uma técnica que possibilita Uma. Q1~lhor 

13 



cobertura tumoral e que permite reduzir os efeitos .colaterais inerentes à toxicidade das 

radiações em tecidos normais. No entanto, a utilização dessa técnica leva à necessidade 

de utilização de um número muito maior de unidades monitoras (UM) T, quando 

comparada com. técnicas ,convel1cionais. A radiocirurgia estereotáxica. (RCE) é outra 
; '. . . .!' ' -_!' • • • '. 

técnica que utiliza pat:âmetros atípicps e não conv~p.cionais. Além de fazer lJ,SO de ;um 
, ;' -." :,. .' '", .". . , ,'," 

alto l1úmero de UM. a,. taxa de dose administrada pelo <rqu,ípamento ta1Ubé~ é 
.' ',' ","',t ' , " , .. .' "0 ""-, • ,,!( . 

aumentada, podendo atingi~, em alguns equipamentos, 1000 cqY(lllin 1l,.1 m do alvo. 

Quando novas técnicas são propostas e novos parâm~~ros de tratalTIeptosão estipulados, 

deve ser realizaqa lWJ.a avaliação d~., condições de .r~dioproteção dp serviço de 
• , . , ,! .' ., '. - • . ";';' " '.' ~ . . ": , :.' • " 

r~dioterapi~"p~~ vepficar Se os tratamentos ,?ontinuam sendo efetuados com.segurança. 
J ~ . ..,~. ' '. . , • :,: ."'.' , ' . . . , . .' • . . ,.' ',' '"--,' • 

qs. yáJculos. de.ç,lindagem etp. r~?iot~rap\a são bas,yados nQs parâmetros de, trat~~nto ~~. 

uma vez que e~te~ parâmetros sãq modificados~as b~indagens necessári,as J?llfareduzir 

as doses nas red~n~ezas.da sala devemseralt~radas: 

A preocllpação, com a proteção radiolp~i~a teve injcio de forma: tardi~" wa~, 

seguiu o desenvolvimento d~s .. técnicas radiológicas. Nos, primeiros. anos. após a 

descoberta dos r~os-x, em 1895 foi evidenciada a possibilidade de que esses ,raios 
;' . . . . .' 

pudessem vir a causar prejuízos à saúde humana. Conhecendo-se o risco que a, radiação 
, " " '.' . . .' . . .. '. 

oferece ap ser humano, alguma.s medid"-S prote~Qras .foram desenvolvidas. Por. exemplo, 
} • ; ~ ,; , .,' ~ '. •• • .:. ,1," ~ : • • ; • • .' • :' j,' ';" • .', 

blindagens forrup desenhadas para conter os tubos ~eraios-~, além de terem f sido 
. " . " .' . "..' : . ,- . . . , ' ~ . " . """', \ . -' ," -. " . 

realizadas medidas experimentais: .... ~~ 1!an~i~sã() e;espalhame~to da"l.a4i~ção em 

diferentes materiais [3]. Entretanto, ~os estágios ,iniciais da rfldiologi~não .exi~tiaum 
'. ;'! .' ...• ' ;.. ' .,' ",. ". , ., ,oi ,. : 

consenso sobre o~ .. ,~pec!()~ d~pr.ot~ç-~oJ~*?lóg~R~.li ser~m. cobertos e somente na 

década .de 2() as .pri~e~r~s re~omendlições foré@ P1l9~cadas . [3]. 

A partir da formação de comissões para Q e~tudo e dis.cuss~o da radioproteção . . .' )-,.. " ,.' '. ' 

como, por exemplo, a Comissão Intet;naçional 4~ Proteçãp Radio,l6gica (ICRP)e, o 

conselho norte-aIlleJjcano de proteção radiológica (NCJtP),foram e,s~belecidos limites 
-'.. '.' ".' , ... ,; :.; <, ,:. \ . '.: 

de dose para trabalhadores e indivíduos do público. As comissões criadas estabelec~ram 

c<)llceitose r,ecQmendaram.dados,~P?rtantespara aprojeção de .,lindageJ1s de salas de 

radioterapia. Por exemplo, as recomendações do NCRP forneCem tabelas, com as, 
: "." • • ,:".. • " ,-< , 

esp.essuras tnín~t,nas de blindagtm,s para r~duzi.r. em dez vezes os níveis derad~aç~C). ~rn 
... ' ~ '. . . ' '- . " .. , .. '.. ," ,', 

--,-.----...,.-'..----..,..,-.----.,.....,..---. .,----,- . " '.'. . . : ' , 
1 Uma unidade monitor é uma medida da energia entregue pelo feixe de radiação de um acelerador 
linéar empregado em radiotefápia por'unidadé:dê massa' de ar càhtidan6:volume:sel1sÍiiêl dê uma' 
câmara de ionização interna ao eq~, ()s,~eJltos d~ radi~aP,@. são,.~~QS, para 
admfnistrar umá determinada dose absôrvida em determinadas condições. Umpádrão'de"éalibração é 
que 1 UM corresponda a uma dose absorvida de 1 cGy. 
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função da energia da radiação .(TVL). Também é possível encontrar nos relatórios do 

NCRP sugestões de diversos parâmetros como fatores de uso (U) e ocupação (T), 

tabelas com as frações de espalhamento de radiações nos pacientes, etc. 

No Brasil, o órgão que regulamenta e fiscaliza a proteção radiológica é a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. No campo particular do cálculo de 

blindagens, em . radioterapia, o órgão Brasileiro não .dispõe de. nenhuma norma.,que. 

estabeleça parâmetros 'nacionais para, o cálculo de blindagens ,de . instalações. de 

radioterapia. 'Assim,. 'o órgão Brasileiro segueextraofiCialmente.as recpmendações 

estipuladas pelo'NCRP. Entretanto, a metodologia de cálculo' de blindagens proposta 

pelo órgão·americano·se:baseia·em,parâmetros.que,são reflexo dos,tipos de tratamentos 

conduzidos' nos Estados: Unidos e,! portanto, da ,realidade daquele país.' Além disso, há 

no Brasil um' aumento do ,uso ~s técnicas modernas de radioterapia,jámeucionadas; 

como IMRT" irradiação de :corpo:inteiro (TBI) e SRS,ondeos pacientessãó:tratados"de 

maneirà muito distinta da fOIma convencionaL Essas modificações 'no tratamento nem 

sempre ,foram levadas, em ,conta na elaboração ··de projetos de blindagens,podendo 

acarretar 'em ,salas de tratamento mal projetadas . 

. A'fun de realizar uma comparação entre a metodologia de cálculo convencional; 

adotada na maioria dos projetos de blindagens brasileiros, e a realidade dos tratametitos 

nacionais, foram selecionados dois serviços de radioterapia da cidade, do Rio ,de janeiro 

que fazem uso detécmcasconvencionais.e técnicas modernas· de radioterapia, sendo um 

serviço,público e o outro privado. ' Neste trabalho, designamos o serviço'público,eomo 

instalação.A e; o serviço privado como instalação B. Foi feito um levantamento dos 

parâmetros dos tratamentos desenvolvidos por esses serviços no período de 6. (seis)' 

meses."Combase:nas informações obtidas através dos tratamentos a que os pacientes 

dos dois" ,hospitais foram submetidos, foram levantados, experimentalmente,os 

parâmetros que' representam' a . realidade de 'utilização das salas de tratamento: A ,partir' 

desses dados obtidos experimentalmente, asespessutas das .barreirasdos, serviços·de 

radioterapia aqui analisados foram recalculadas e osr.esultados'foram:confrontados 'Com 

as' espessuras propostas no'projeto de blindagem aprovado pela autoridadereguladGra. 

\ 'o presente trabalho visa avaliar o impacto. dos parâmetros de tratamento 

utilizados no país nas barreiras de uma sala de tratamento projetada com ,base na 

metodologia de cálculo proposta nos:projetos aprovados pela CNEN;Combasenessas 

informações propor soluções ,para as incongruências apresentadas entre o projeto e a 

rotina de operação do serviço de radioterapia. 
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2. ,FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

. Na radioterapia moderna; o método de. administração da dose é 'escolhido em 

função de diversos' parâmetros. como o tipo de radiação~ utilizada, com diversas energias 

de feixe, até a:técnica:mais adequada para o tratamento, em função doJocal anatôlllico a 

ser tratado: Durante o s.écUlo passado,houve um desenvolvimento (relativamente· rápido 

da radioterapia. Gom,o,auxílio da eletrônica,foi possívelc ,produzir·,feixes das mmSl 

variadas, energiás;. da ordem.de milhões deelétron .. volts[ 4] .• A vánços' namecatrômqae 

na infol'lnática proporcionaram a produção' de equipamentos, :capaz~"de :confonnar :0. 

feixe à regiãotumoral,de modo! a reduzir as, doses :~m regiões' indesejadas~: Eni virtude 

disso; os tratamentos radioterápicos modernos. são :capazes:de. administrar: doses mais 

altas na região"do volume de tratamento, aÓ;inesmo:tempo:em,que;entregam:do'sês mais 

baixas aos,órgãos de risco [5,6]. As técnicasinodernas de entrega de' dose possibilitam 

modular,a intensidade do feixe em detetminadasregiões,do tumor(IMRT),.bem 'como 

localizar alterações na posição do tumor a partir de imagens .feitas; imediatamente antes 

do tratamento, por meio de portais de imagens eletrônicas - EPIDs ou'conebeam CT 

(IGRT} .. ,!. . .' ~ \ 

Um dos· maiores . benefícios proporcionados·' pelas" técnicas .. modernas . de 

radioterapia é a redução da dose nos tecidosnonnais" devido àconfonnação do feixe de 

radiaçãoaol;volume de tratamento. Esse benefício foicorrob(1)rado por.vários 'trabclihos 

científicos .[4,7-10], que compararam a toxicidade;.;.da ,técnica" convencioIJ.al .. de 

tratamento'· (2D).· e' ~ .conformacional· (3D-CRT), • para .. várias; Jocais ,anatômicos., . Por 

exemplo; emum·estudo. realizado por Nesreen A. eCal; [7] ·não-foram 'observadas' 

diferenças' significantes entre tratamentos 2D e.3D,no que' se refere;àcobertura. e 

distribuição de dose para tratamentos· detuInores pediátricos. Entretanto, OS! autores· 

perceberam que .o.planejamento 3D possibilita reduziras. doses nos órgãos de,risco: Em 

outro estudo comparativo [10] foram avaliadas, dosesrecebidás pelos tecidos' normais 

para um. tratamento de ,câncer de. próstata. Esse : estudo concluiu que o tJ;atamento 3D 

reduz· as ,doses entreguésaos· volumes 25%, 40%,. e 60% do· reto. e os'volumes "30% e 

60% ,da bexiga,. quando comparado com a~técnica convencional. 

Um dos maiores avanços .dos sistemas' de ,entrega' de dose da ' radioterapia 

moderna foi o desenvolvimento do colimador de multilâmiilas '. ou MLC' - multi· leal 

colimator, Este colimador serve como um modificador de feixe; que visa alterar hão :só 
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a,fonna do campo de irradiação mas também a sua intensidade .em diferentes pontos do 

volume de tratamento. 

Os tratamentos de radioterapia, até então, eram realizados com a intensidade de 

feixe uniforme, com àlgutnas exceções;' com a utilização de blocos efi1trQ~.'Os 

melhoramentos' na direção do planejamento computacional a partir de ,imagens 

tomogníficas, aliados . ao . uso doscolimadoresmultilâmina,(MLC);possibilitaram '.' ,0 

desenvolvimento da radioterapia de intensidade modulada- '"""' !MRT. A técnioade:IMRT 

apresenta-se' como uma forma mais complexa de radioterapia conformaciona13D;' 

Todavia,~ a IMRTé Uma técnica menos eficiente :rio que se' refere a entrega de, dose i[ 11] 

e, ao mesmo tempo ·mais, eficiente em poupartecidosnonnais quando comparada coiri as 

técnicas predecessoras -[7]. 

Hong et aI. ápresentam uma comparação entre o planejamento para um 

tratamento de IMRT e para irradiação convencional"com feixes tatigenCi'ais :para 10 

pacientes com câncer de mama. o estudo 'conclui que o 'tratamento ,com IMRT,pode 

melhorar -a unifonnidade dentro do ,tecido d(j)· seio, como também' reduzira dose em· 

tecidos'ntmnais, incluindo. o coração e o pulmão' [12J. Em, uni: trabalho [9:J' que :relata a 

experi'êncià dinicacom IMRTno BaylorCollege 'ofMedicine, as' doses nos lobos 

temporais e nos nervos ,craniais VIII foram;respectivamente;21,;7Gye'FS,7 Gy,'para 

tratamentos de cabeça e pescoço. ESSas doses' são· muito menores do, que· a,toleiâncía 

desses tecidos. Ainda, referente à experiência do' Baylor coliege com tratamentos de 

IMRT em próstata,as doses nos tecidos normais' como'vesicula seminal, reto' é bexiga 

foram de :7W7"Gy, 34,2Gye 23,3 Gy, respectivamente; Também foi . feita uma 

comparação entre o . grau de ,toxicidades geniturináriá (OU) egastrointestinal (61) 

desenvolvidas deviooao"uso de diferentes· técnicas.- Os resultados desta 'comparação 

estão ilustrados na tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Grau ,de' toxicidadesgeniturinária' (GU) e 'gas:trointestin~l (OI); 
desenvolvidas devido &0 uso de diferentes técnicas de radioterapia. (n ê o núm~ro d,e. 
pacientes). '(Bin 'S. Teh~t~, 1999). 

.'.;" ; 
" 

" Tdtaldé '- " , ',..: 
: 

Pacientes 
Grau de GU-RTOG Grau de GI-RTOG 

n % Q 1 2 Q 1 2 
Convencional 30 100 2 7% 12 40% 13 43,30% 4 13,30% 7 ,23,30% 18 60% 

'&:campos 
" . ,. 

30 100, 2 6,~ 17 56,70% 9· 30%. 5 ,16,70%, 4 B,~ 20.66,70% 
convenciónal " 

IMRT. 50 100 26 52% ,9 ,:!-8% 15 30% 37. 74% .5 12% 7 ,1.4% 



Nos dias de hoje, as técnicas modemasderadioterapia como 3D-CRT e IMRT, 

já estão bem estabelecidas em termos de suas aplicações e vantagens. Embora, se 

conheça a superioridade da técnica 3D-CRT sobre,a' técnica. convencional e as 

vantagens do tratamento com IMRT sobre as- técnicas 3D"-CRT e convencional 2D, o 

radioterapeutaé quem irá indicar _ a técnica mais adequada de, ~tratamento, ' dependendo 

do 'caso a ser tratado; É necessário ,ressaltar que a escolha da técnica,de tratamehto a,ser 

utilizadatenium impaóto diretQ:na,blindagemida'saIa,detratainento [5;13]. Ouso de 

filtros com~grandes' ângulos;,;ou mesmo ,ouso de .. 'blocos cerrobentipode alterar a 

quantidade.de ~dades,monitoras{UM):utilizadas"notratamento;[14].'No caso'do.uso 

de IMRT,oproblerna,:seencontrano.fato de:qv.e;, Qependendo dotipo;detratamento, um 

maior número de UM poderá ser necessário para cobrir o volume de tratamento, em 

comparação, com a técnica convencional [5;]; 'Ü relatório: do':IMR T colaborativeworking 

group (IMRT CWG) [5] menciona um trabalho realizado porGràiit W. 111, em .que 

foram obtidos dados da carga de. trabalho para um aceleradár de 15MV tratando 

somente· casos de câncer de próstata· por; tomoterapia; com dose prescrita ,de 70; Gy 

divididas em;35 frações. Ainda segundo o IMRT CWG~ a média :de UM dos .tratamentos 

foi de 1561UMlpaciente e para 25pacíentes.pordia,·lévando a ;umacarga de,tràbalho 

de 195,125 Rlsemno isocentroL Isso~ é;;significantementemaior do. que a carga. de 

trabalhQ de. 100,000 R/sern, recQtllendada,pelo,.'N,GRP ,N° 49 [IS} para raíos-Xde 10 

MV,considerando o tratamento de50.pacientes; 

, Outro fator; que surge,: como, uso -de JMRT é o aumento da radiação de .. fuga 

através do: cabeçote do'aceleracior[5,16,17]. Este fato se deve ao acréscimo 'ao tempodé 

feixe ligado,para,administrar tratamentos que empregam um ,grande número de unidades 

monitoras. As. consequências dQ' aumento '. da radiação ,de fuga, do :cabeçote são muito· 

importantes do ponto de vista da radioproteção do paciente e da blindagem da sala. No 

que se refere à radioproteção do paciente, é sabido que um acréscimo na radiação de 

fuga através· do cabeçote do equipamento implica no aumento, da dose de corpo inteiro 

recebi dá' pela pessoa tratada [17] .pataaééletàdoies 'q~e opl;ram aciina 'de 10 MV,' há 
1 ' . ; , 

um 'ácrésc~o na dose de . corpointeirô 'devid~ã . é~nfribuiÇão dos'nêqQ:'OIls prodUZIdos 

. -, . 

2 Cerrobend éum~ liga me~lica com baixo ponto de'fusão. Essa liga metálica é utiÚzad~'paracdar.uJ1la 
barreirafisica, que bloqueia a radiaçã~ de modo a atribUir uma fo~ aprd'prlada p3rà, o CaJI).pO de 
irradiação.. '. . '. 
3 Isocentro é umpo.nto xirtúal; Ílo e.spaço., queínarcaaJnterseção.dil eixo de. ro.tação. dogémtry, com b eixo. 
central do feixe. 
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[18] . Essas doses de corpo inteiro podem provocar o surgimento de tumores 

radioinduzidos. 

.,,' ---_ ........ 11, 

. i,', : ., 

Figura 2.1 - ilustração de um paciente sendo submetido a um tratame~to de ~a4i~.~~!~R~a 
cófil acelef'aaor linear, A região amarela (cone) representa ' o feixe ' 'coÍiinádo' 'ô-e 
tratamento e as setas vennelhasrepresentamà radiação ,de fuga; que :pão' contribui;para· 
o 1!atamento. 

: ~ • <' ! " . •. . 

Followii1 ei al1.[16] estimaram o risco de deserlvolvel: tumores securidádos 'em 

1,00% para raio~-X dé 6 MV e até 24,4% para raios-X de 25 MV,devido as doses de 

corpo inteiro em tratamentos ôe iMR T: Em outro estudo realiz~dopór Hall E. J. et ali: 
[17], os pesquisadores 'thegarb à conclusão de que, 'quando comparada com' 'a 

radioteraPia ' convencional, a incidência de tumores sectindáriospode dobrár após 

tratamentos com IMRT. No que toca' a blindagem da sála de ' radioter~pia,um ' auinerifo 
da radiação ' & 'fuga' uá requere). um. acréscimo ná espessura a'as ba.rreiras secuÍldari~s~'!a 

fIm de manter os níveis de dose abaixo do limite peimitÚÍüÚ3]. 

Como já mencionado anteriormente, o tratamento de IMRT requer um maior 

tempo de irradiação do paciente, Assim, obse~óU-se a ~eâssidade d~ c;ia±- ci~~anismos 

capazes de diminuir o tempo de irradiação, Por outro lado, a radiocirurgia estereotáxica 

- RCE', também neces.sita de uma redução no tempo de irradiação, de modo a restringir a 

possibjl~dade de movime;ntaç~o e aumentar o conforto do paciente. En,çurtar, o tempo 'qe 

iJ::raq~açãCJ do paciente implica, teoricamente, em auml?ntar o nlÍpIero de tratamentos np 

dia t( mitigat; .a possibilidade de movimentação do. paciel1te dur~te. a irradiação. Um 

possível acréscimo na taxa de entrega de dose dos aceleradores mostrou ser efIcaz para 

a redução do tempo de tratamento de IMRT e RCE [19]. 
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De acordo com o relatório do IMRT CWG (51, os aceleradoreslíneares. 

produzidos na década de 1990 eram capazes de entregar doses a uma taxa entre 200 

UM/min e 300 UM/min. Uma radiocirurgia, ou um tratamento complexo de IMRT, 

demoraria três vezes mais quando realizado em um acelerador antigo equipado com 
• • +. " 

MLC. Em um tratamento de TBI, onde o sistema de planejamento fornece 2666 UM, 

distribuídas de forma heterogênea em no~e campos, s~o, ti-átai:iieJito for realizado com 

uma taxa de dose de 600 UM/min levará a 4,44 iminutos ,.ge feixe ligado. Para um 

acelerador antigo, com taxa de 200 UM/min, este meS~o, tr~~ento levaria 13,33 

minutos de feixe ligado~':A demanda por taxas ;dedo~e:~ais elevadas induz os 

fabricantes a produzirem: equip~~ntos capazes de;prQduzirêÓI;tâxas de dose tão altas 

quanto 1000 UMlnÚIk . 

No que concerne ao cálculo de blindagens, o aumento da taxa de dose pode 

r~q)ief~ru~ mo(Üfica,ção tias ,b~eim$de t4Ua ':s.~a:,~~,~o'do q~eosl~illites. d~ i4dse, 
, '.! " .... j . '. -. :',...., ' . . ' _ " . ~ " A' • ..' , ' • .~:. ',_ • "1 

sejani respeitados [ 13). NOl1Ílalmente;a .blindagem de umasa1:a:, é iplanejada com base no 

submúltiplo semanal do limite anual de dose equivalente. Entretanto, a extraP~laçãó ao 
limite de dose para intçrvalps. de tempo menorel) pO.de, resultar, ,e~ UlIl.aumento da 

," ; . '1; '.. ' "'o " .: " • ':, • '. ',';' \; .:':' _ " • i 

espessura requerida. Os relatórios 151 d~ NCRP ,[131 e 47 d~ AIEA.I20] tr~ym 
• '. • ','. 't' .l.'.,,· . ", "'! .' •.• 

recomendaçõ.es sobre o método deçálculQ das doses. instantâneas pa,ra QS indivíduos .do 
• '.,' " ',. '. ~ : ': .' ' . /". " • é. ',' , ! ,.,1', .;.1.:' !.' .': > : _' ; 

público e ps incUyíduos ocupaciona4nente,expQstos (IOE) . .A,lgun!) p~ses, co~o EUA e 
,'- .• . .', ;' . . 1,"- ,'" 

In~laterra,,,estabelecem um limite de ~osf eqllival)~~te in.stantânea. E:qtre~anto, n,?,~fa,s~l: 

não há um~ regulamentação e:JÇ.plíctta que estabeleça ,Os liIl1itesp~a d()~e eq\Jiva,lent~ 
_. . - ':';, " ' _ .' : ,'~,;" _ .: ._' " f : ; .' ' • , .' . , .' ' ". ~ ,. I t - ,.. '.' , " , . 

mencionados na seção 5 deste capíWJo. 
, :1 7 ,' 

2.1. Radioterapia conform~cional3n 

A radioterapiaconfóimaciortal 3D' é lima técnica baseada: eniimagens 

tridimensionais que visa entregar'únia dose de radiação cohformá'dano'volúineaIVo-, de 

modo"areduiir as 'doses nos têcídos IÍollÍlais acljacentesaó PTV~[6]~i E~sa·técnica 

dependetlá localização dó Voltime tumórala partir'de imagenseni três diniensõés para 
: i.'· 

4 o planning target volume (PTV) é um conceito geométrico, e é definido para selecionar o arranjo de 
feixes apreopriado, levando em conta o efeito liquido de todas as variações geométricas possíveis, de 
modo a assegurar que a dose prescrita será absorvida dentro do CTV" (lCRU Report No. 50). 
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alimentar o sistema de planejamento que, por sua vez, deve ser capaz de calcular as 

distribuições de dose tridimensionalmente. 

O tratamento conformacional 3D é um sistema complexo, que depende de várias 

outras tecnologias para ser realizado com sucesso. Dentre essas tecnologias, existem 

várias técnicas de obtenção de imagens tridimensionais, entre elas a tomografia 

computadorizada (TC), a ressonância magnética (RM), a tomografia por emissão de 

pósitrons (PET, sigla em inglês) e a tomografia computadorizada por emissão de um 

único fóton (SPECT, sigla em inglês) [14]. Dentre as técnicas de obtenção de imagens 

mencionadas acima, atualmente, a TC e a RM podem ser interpretadas pelos sistemas de 

planejamento para fins de cálculo de dose [21]. Isso se deve ao fato de que a TC e RM, 

aocontráiiódo PET e SPECT,são capazes de gerar imagens em tons ~e cinz~baSeados 
. . ", -

na densidade dos tecidos. Osistem.a d.e planejamento calcula a distribuiçã,,) de d()s~no 

volume alvo e nos órgãos em risco, com base na escala de cinza gerada. Por outro lado, 
, r - , t 

ferramentas de fusão de imagens foram desenvolvidas para possibilitar o uso de 
": ,'1 . ; , . , 

imagens produzid~ por PET e SPECT ~m sistemas de planejamento de radioterapia. 
, ' -.' .. ~; i' '. -,' " ,,' j; , , _ .. : 

U~a vez que a imagem é adquirida, é necessário definir o volume alvo e as 
~ , 

eSÍl1l:turas críticas. Os rela~órios 50 [22] e 62 [23] da ICRU sugerem a utilização de uma 
. . 

linguagem internacional padrão para definir os volumes alvo. Nesses relatórios estão 

definidos os principais vol~e~ relacionados com o pl~ej~ento de ~atamento 3D. 
, '.' , • , ~ I 

São 'eles: GTV, CTV, rr" e PTV. A marcação apropriad~ desses volum~s permite 
. , 

assegurar a irradiação do tumor visível, das supostas ramificações tumorais e as 

incertezas sobre a movimentação do paciente [14]. Na figura 2.2 são ilustrados os 

volumes relacionados com o tratamento. 

, 'Para'úrtérpretar ás unagéns tomo gráficas de modo que seja' possível demarcar e 

calcul~ a distribuição de dose no yolume alvo é necessário um sistema de planejamento 
" 

comptttacional [5]. Neste sistema, todos os cálcul()s que eram feitos manualmente e 

baseados em gráficos p~é-estabelecidos agora são automatizados, o que toma o 
. '." ;' -" "'" 

planej,amento ao tratamento rápido e preciso. Sem um sistemá: de planejamento 

computacional, o cálculo da distribuição de dose em três dimensões se toma muito 

complexo e lento. Desta forma, a radioterapia conformacional 3D se tomaria inviável 

[5]. Os 'sistemasd6'pfanejilttietitô computacional (TPS) disp6riíveiscotnercia1me:d:te'~ão 

capaze~ . de reprod~zir c~~ fid~i~dade radiografias digitais e cai~ular a distribuição de 

dose do volume marcado nessas imagens. 
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Figura 2..2 - Exe~plp dos,Volumes relacionados çom o planeja.IT.\ento ~D; GTY -:- (}ross 
tumor volume, CTV - clinicaI target volume, ITV - internaI target volume e PTV -
planning target volume (Adàptadode: Podgorsak et ai:; 2005). 

Aiém disso, os TPS's são capazes de reproduzir uma imagem cujo plano é 

perpendicular a~ 'eixo central do feixe [5j. Essa imagem é chamada de BEV do i~giis 
~. J' ~ , . 

beam 's eye views. A radioterapia 3D utiliz~ o planejamento diret~: b~se~da n6 !llM~do 
de tentativa e " erro do usuári~ [6]. O usuário pod~ ' simular' as distribuições de dose no 

. . I .,..,' ':., _ . <', .' .. ,_. ~ .' 
volume alvo e nos tecidos normais, inserir modificadores de feixe como cones e filtros 

e, por fim, ~erifica~ a distribuição de dose nos vários voli.t~~s d~line~dos, 'p~r' rrÍeij~ ~~s ' 
histogramas de dose-volume (em inglês, DvH ..:. dosé-voiume hi'stogrà~s) [f4J .. ~ 
figura 2.3 iiustra exemplos de DVH's. 

100 ~, ~,-,, ----------------~,~ 
' ... ..... ... ... 

' '\' , , 
"'" ... ... 

" '... ' 2'0 - All'O -" ..... 

.... ,. , t:stru~auuis~ ,'~ 
O '--_-'-_--" __ "'--__ il-----"O 

O', " tOe 

" .~-.} . 

(b) 

, " 

1~ ~--~---T--., --, ~. ,-, ~i ~, J~' -, ~" 0I 

100 ... --------II'!'I" • . i " 1<..: t''''' '! 'f," t 

:.( }! 

. 
", 

i.' 

'~ ', 3() " 

1lot!6(Gy} . 
i'l 

J;?i,glJ,~~, 2.3 - a), ~xernpl~ de DVH ~umul~tivo , P'rra, ~ tr~t~eJ;1to de , P!?st~ta çom , 
quatro campos. b) exemplo de um DVH cumulativo ideal. (Adaptado de: Podgorsak et 
aI. , 2005). " 

, "-,' 
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Os TPS's apresentam uma .interface relativamente'simples e direcionada para a 

otimização do tempo de trabalho do usuário. Todavia; as várias e constantes 

atualizações e ferramentas disponíveis no sistema requerem um treinamento adequado e 

constante atualização do usuário desses sistemas. 

A radioterapia oonfotmaciQnal 3D apresenta-se como .uma técnica mais eficiente 

de entrega de dose quando comparada com a radioterapia convencional 2D. Esta 

eficiência é baseada e dependente da localização precisa' do volume-alvo e do uso 

correto do sistema de planejamento. 

2.2. Irradiação dé: Corpo Inteiro - TBI 

A irradiação de corpo inteiro (TBI) é uma técnica de radioterapia que visa 

entregar uma dose uniforme no corpo inteiro do paciente utilizando grandes campos de 

irradiação. Essa técnica é desenvolvida com o uso de feixes de fótons de megavoltagem. 
- ' 

Entretanto, segUildo Khan [6], a energia do feixe é baseada na espessura do paciente e 

na especificação da homogeneidade de dose. O tratamento com essa técnica pode ser 

realizado utilizando apenas um campo de irradiação. Para tanto, o tamanho de campo 

deve cobrir toda a extensão do corpo do paciente. Entretanto, os aceleradores lineares 

disponíveis comercialmente possuem uma limitação de tamanho de campo que em 
i",,', ". \'< 

média é de 41 em x 41 cm projetado no isocentro do acelerador {14]. Para que seja 

possível irradiar)odo o corpo do paciente é necessário que ele seja posicionado a uma 
::,';. . 

distância maior do que 1 m, em relação ao alvo do acelerador. Na figura 2.4 são 

ilustrados exemplos de diferentes técnicas de irradiação de corpo inteiro. 

De acordo com oJ>odgorsak et aI. [14] existem quatro técnicas de ip:a,diação de 
'. • • 1 • • ., ,-'. '" ":-, i, -' ~ .' ~ 

corpo inteiro, são elas: TBI de alta dose, TBI de baixa dose, irradiação nodal total e 

irradiação de meio corpo. Dependendo do objetivo do tratamento podem ser utilizados 

compensadores, com vistas a reduzir doses em regiões sensíveis. Ainda segundo 

Podgorsak, o tratamento com TBI são indicados para casos de anemia aplástica, linfoma 

maligno; vário tipos' de leucemiás, e irradiação precedente ao' transplante de medula 

óssea. " . 

Esta técnica tem o potencial de demandar 'modificações-na' estrutura' 'de 

blindagem de umasalà., devido ao longo 'tempo de feixe necessário para o tratamento 'e à 

concentração de feixe em uma única ·barreira; De acordo com "rélatório 151 do NCRP 

(13], a.cargade trabalho para tratamentos de TBI é superior à convencional, pata-uma 
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mesma dose absorvida, por que, a irradiação de corpo inteiro utiliza distâncias maiores. 

Ainda segundo o NCRP, a carga de trabalho secundária também é maior, devido ao 

mesmo motivo. 

(a) Dois feixes (SSD curta): CÚIlPOS' . 
paralelos e opostos 

(o) SSD extendid.:P.deule em pé 
" . : 

(d) SSD exieuclida: Paciente em uma .. "C. . 

" 

(b) . :Ui:iid.de' de' ~ba1to 601' 
SSDcurb, 

, , , 

, \ ' ; ~ .. ' 

Figura 2.4 ~ Exemplos de diferentes técnicas de irradiação de corpo inteiro. 

2.3.IMRT 

A radioterapia de intensidade n;lOdulada é uma técnica de, Fadioterapia qU,eutiljza 

feixes com fluência de fótons não uniformes, com vistas a otimizar a composição da 

distribuição 'de dose [S,7:,14}. As têcnicas tradicionais .de radioterapia fazem 'uso de 

feixes · de" fót0nscom fluênoia . uniforme, . considerando ( as , especificaç_ões do limite · de 

planura do feixe [6]. Para alguns casos, nas radioterapias c0nfOlmacionais .2D-e 3D, são 

utilizados filtros e compensadores que modificam a ,fluência do feixe. Entretanto, o uso 
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destes modificadores de feixe não caracteriza a técnica de IMRT. De acordo com 

Podgorsak et aI. [14], a técnica de IMRT é a forma mais avançada de radioterapia 

conformacional. Esta modalidade de tratamento tem o potencial de aumentar a 

probabilidade de controle tumoral ell;~~i&,~;-:~~;~T: i a probabilidade de complicação do 
. ..-, ",.' '·::'Jf";,);::.' . 

tecido normal. ;t:~~t}~!~;~;J~; 
o tratamento com IMR T é b Jtema de planejamento inverso (ITP) 

'~', ·.'i ." ", 

e em imagens tridimensionais. O sistema;4eipJfÚ'lej~étito do tratamento divide todos os 

campos de irradi~çãó:"~Ill várioSPe'4l\~h~~',\~b~ampo~ e determina a fluência mais 
. ", . ';;§;:;r;;!tF; 

adequada para satisfazei'o objetivo do tratamento. De acoi'êlct'êom Khan [6], no 

processo, de otimização o'peso ou intensidade. de cada subcampQé,ajustado para atender 

o critério da distribuição de dose predefmida. Uma vez que as estruturas em risco e (r 

volume alvo sãÓ' definidos; e marcados eletronicamente sobre as: imagens de' CT; RM ou 

PET, o sistema de planejamento deve ser alimentado com informações como a dose 

prescrita e os límites de dose para tecidoS sàdios. o sistema deplaneján1ento . deve 

receber todas as' inforinaç'ões relevanteS para o' tratamento, para' poder 'estimar· a tnelhor 

configuração de campos e subcampos, respeitando' a' dose ináxima para 'o volume álvo e 

a dóse mínima para os tecidos normais. Os resultados propósto's 'peto programa são 

avaliados por meio de DVH's e aprovados ou não pelo radioterapeuta. 'Casó as 

condições' estabelecidas para o tratamento não sejàm satisfeitas, as informações podem 

ser' manipuladas de modo a' obter 'as cotidições mais próximas do· tratamento 

cónsidérado ideaL De acordo com Podgorsak et aI. [14]; o planejamento inverso 

melh'oráá homogeneidade ·de dose dentro 'do vo'lÚ1Íle 'alvo;beirt como o potencial de 

limitação da irradiação'de tecidos normais ao redor do alvo; 'quandocornparado·como 

planejamentointerativo:direto. 

O sistema 'de entrega -de dose em trátamentoS' deIMRTécomplexo e requer a 

utilização de um colímador multilâmfuas, controlado'porcomputa'dor. O colimador 

multilâminas(do iriglêsMLC - multi léafcolimalor) é um conjunto de lâniitias,' 

dispostas lado à lado, com movimentos inrlependentes umas das outras. Oscenjuntosde, 

lâminas podem conter de 20 até 60 lâminas de tungstênio. Lâminas convencionais 

produzem uma largura de 10 mm projetada no isocentro"já as micro lâminas projetam 

uma largura de 5itim 'no ,ísocentro. Â'figura25Hustra, umtipo"de'·colÍIt1adór 

multilâttiinas utilizadoemace1eradorestnédicos dispomveíscomercialmertteino ~BrasiL 
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Figura 2.5 - Exemplo de um MLC integrado em um acelerador linear. (Podgol'sak et al; 
2005). 

o MLC é um sistema totalmente automatizado. 1 Cada, uma . das lâminas pode s~r 

movidé;l individualmente, por um motor controlado , pOr cotnPuptdor, e a posição 

conferida por , si~temas ópticos. De acordo com Podgorsaket aI. [14], a automatizaçã9. 

desse sistema permite uma pr~cisão na posição melhor que 1 mm e também possibilita a 

geração de campos COlI) as mais variadas;formas. 

Para a técnica IMRT, o colimador. multilâminas _é utilizado para VaI1ar a 

intensidade do campo de irradiação. A técnica . pode ser empregada por meio ' de 

rnllltilâminas estáticas - SMLC . (static MLC) -, ·cplimaçQf rn~ltHâmiJ1as dinâmiço -

DMLC (dynamics MLC) - e radioterapia de intensidade modulada em arco; ,-:- IMA T 

(intensity mQdulflted arc therapy) [5]. Na técnica SMLC ogan,try e o 'MLC pepn,aije,ce 

parado durante a irradiação. El!tretanto, para o J;Ilesmo ângulo de . ga.ntry pode-s,e ter 

várias. configurações. do ;MLC. Esta modalidade de IMRT .também é chamada de .step 

and shoot [5]. No tratamento de IMRT com DMLC o g(lntry perman,e,ce estacionário 

enquanto o MLC moyimenta-se dumntç a irradiação_ Na mod,ali4ade de lMA T o gantry 

e MLC movimeptam-se durante a irradiação [~]'Qualquer uma destas técnicas ,de 

IMR T requer um rígido controle de qualidade, para a verincaçãp de entrega de dose e 

consequente confiança dos .sistemas envolvidos no processo de planeja,mento e entrega 

de dose. 

Inicialmente, ,a técnica de radioterapia ,com intensidade modulada era 

desenvolvida por alguns poucos centros ·especializados"Hoje a técnica · encontra-se , em 

um cx:escimento vertiginoso, e é possível af.rrmar ·que a modalidade· de IMRT encontra

se bem estabelecida em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. 
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2.4. Radiocirurgia estereotáxica - RCE 

A radiocirurgia estereotáxica é uma técnica de radioterapia na qual a dose de 

radiação é entregue em uma única dose, com o objetivo de tratar lesões intracranianas 
- " '" ". '"",' ". 

[14]. A técnica de radiocirurgia foi desenvolvida no início dos anos cinquenta pelo 

sueco Lars Leksell. A técnica des'.f:nvolvída por LekSeJI,utiliza vários feixes não 
\{v~:~~:? .. "," ... ~··t<:,i·~~~:.1$i,:·"'"*t,.· . .-:. '~"j.' . ,',. . " ,.:~:\; ,': .. 

coplanares em arcos isoc,,":::~~~~4Qqt6 -!~paratos de ÜÍlobilf:zação e localização [6]. 
" , .'i\ ~,·.·,,;I;~~~z_. 't.>.-.~,;,j;'t,,·, .. , :",' ".i\ 

As principais caracteri~ti;;aSdQ- ~istêífia concebido 'por Ittksell é o alto grau de 
·:\·:1ht-t.!: ~~, "-,0,0 '~-"~. :~} 

conformação da dose e a preíl~i'foa:e:entrega de dose [9J'. ~sas características são 

garantidas pelo uso de peqJ<!#~s ~pos _circulares, otimizados, não coplanares, 
. y)~-\~~ 

múltiplos isocentros elJlliáp#,àtó'de imobilização e localização utilizado em todas as 
<; ~ '. ~'. •• ~-.'".. 

etapas do processo. "" .:. :~'::~~i' 
" ~ .. ·.t· ..... " 

Essa téctllC~1?~~~7.~~~r~~da com "wYJ~~~mm.~,knife;-UlIl acelerador linear ou 
.;." , • '.'~:, ," o,' ',' )::"~':'i': __ <~:~:,~:~:)~~!i"."·:',~:~~r.:_;·\~-.~· , ,.';-: . < •• :~;~. ~ .:::.,;~.~"':' ~,' ',;.;.:' "" '. '.' .' ••• ,' ,. 

um cyber knije::::fl '/;qmiT1~',)fiiifi:',i:(:um>e,qy:t "~i~&egicado a radiocirurgia 

estereotáXíca. Esse equipamento-foi criado por Leksellr nofmaohdos atios' (ia [14]. 

, "'(íà1) 

:~;it1::~: 
.OH ponto 

~ ~;~~~~':""J 
de, aproximadaniente,40 cmt Ogâinma knifé"prodUzcamposciicUlares'~7~e4iienos, da 

, ! - , ' '.' "., ~ 

ordem de 18 mm de diâmetrb, n9 máximo. A cQlimaç~o ~~QS feixes' é feita através de 
; 0".~j<;\" 

capacetes~ capazes de formar ~;ampos com diâmetros entre,lnuné 181llll}~~- isocentro 
. ' '. ~ ~ 

[6]. A figura 2.6 I}ustra um gamma knife. ,{;;&",~:t> ;l~;( 
, ~~J:. :''-'?.!~ ~a~~", ", ~~~~:~. 

A RCE também pode sér realizada cof;}un acMf?ra.dgr'ljt!ear;1Tlfdici)iPPara tanto, 
:"/;: "}~.", """, , 

é necessário dispor de um sistema de :p:iliçional de cót&,ação e UlIl. sistema 
\.' f1;:J. -, ,:\' 

estereotáxico. A colimação adicional, adequaQ.a para es&ài.~;~~~JBéa, .~.geralmente 
.' ",' .:. ,</1:- ;"~~"~." , . ' 

realizada por meio de cones capazes de produzir campos citÇ.1}l~tts';' Também, pode-se 
" ,\ .~. o ..' 

obter colimação apropriada por ,meio de colimadores miqo M~Ç, ,capazes deprodtp:!r', 
; , " ,,'. , " ' ,.' ., o',,' , ~ , " ~ '-' < ... "':. .' " 

campos de 5 mm no isocentro. O sistema estereotáxico póssibilifu':alodalização espacial 

precis'l- da lesão e é, composto PQr:tl1D.(lmold,ura,~stereQt:íxiça. A m~~4W"a ~,U1l1 aparato, 

equipado, ,com UlIl sist,ema:d~ loca.lização espacjal, ut~liza,4.Q :par~.loca.lizar_çom pn~cisã(!); 

uma região c~rebraldeinter~sse.Essamoldura é fixada na cabeça. do pacietite por p;1~io 

de . parafusos e dep()is., é presa, na . mesa de; tratamento .. , A fixação ',e im()bili~a~ã9, ;<1,0 

conjunto paciente-moldura possibilita uma correlação entre as coordenadas espaciais da 
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lesão com o isocentro do acelerador [6]. A moldura é equipada com nove marcadores 

fiduciais, que aparecem como pontos nas imagens transaxiais, feitas por tomografia 

computadorizada. Como a localização desses pontos é precisamente conhecida, 

qualquer ponto na imigem pode ser definido em termos das coordenadas da moldura. 

Uma foto de uma moldura estereotáxica é apresentada na figura 2.7. 

Figura.2.6 -Sistema Gamma,knife-de ultima getação . .(Podgorsalvetal, 2005). 

Figura ' 2.7 ' - A) MoldUraes'teieotáxica;: B) Caixa ' de lodtÍizaçãb com márcadore 
fiduciais. ,(Khan, Faiz:M;2003) . 

. A 'hidioórtlrgia estereotáxica ' tatribétn . pode ser realizada com um equipamento 

chamado cyber kniJe: Esse eq'uip'amehto consiste em um "acelerador linear, montado em 

um braço robótico. COOl ó' éyber '/mife, é pOssível localizai" alesào e tratar o paciente 

coma precisão requerida, pela técnica :de RCE. A radiocirurgía realizada com um cyber 
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knife possibilita um tratamento menos invasivo, sem a moldura estereotáxica,pois o 

equipamento possibilita a monitoração continua do posicioriamento do paciente [14]. 

. ' . . 

2.5. Funcionamento geral dos aceleradores linea~es de u~omédico 

Os aceleradores lineares ou linac 's (linear accelerators) são utilizados em uma 

variedade,.de aplicaçõçs .,ipdustriais e clinicas, como .. a ,esterilização"de,aUittentos e 
< .. k,C' 7;";'Ç:', ' ". ';.-

embalados, polimeÓZ:~~_ ,e tratamentos.' de tumores, etc. Énquanto o 'termo, III1"acé 
'.' . '\Y' ". '.. 

utilizado para fazer referênCia a tod,Q.R eqüipamento, ele se refere ,corretamente apenas à 
.':'. 

porção que acelera o elétron. O restanle do equipamento é usado para desvi~ 'O feixe de 

elétrons a~el<?rados, mQ.diJít@d.90·fd:xgcom cblimadores ou alvóát~ara a prodtiçãode 
,0'0',.. _',"'" 

raios x, suporte do alvo na .pg~i~ão cOlTeta, prover fonte de energia, suporte 'mecânico, 

refrigeração do sistema;.e'c9tltt:Qle de mO\dm~~,tQ;, . 
, . "::: ',.. j. ! 

O arranjo gen'étt~o d~um linac médico é composto pelo braço (g(lntry) que 
. .- ~. 

posiciona o cabeçote tia posição de trata1nento. Pat,a,baixas energias, uma guia de onda 

curta pode ser usada verticalmente sobre o ~beçote. A~sim, .. ~ pos~ível têr' o: feixe 
", " -,-.-,;.. .; 

energi:zado na posição.'finakdesejada. Para altas energias, a guia de onda passa a ser 

necessariame,nte longa e deve ser montada no gantry.N essâ' oneriiação, o feixe é 

aceleradg ;aprQJ9rnadarnenteperpendicularrnente à sua direção final e deve ser desviado 

dentro do cabeçote do acelerador. O desvio é feito por um componente chamado de 

bending magnet. Na figura 2.8 são apresentados os principais componentes de um zinac 

moderno. 
l-' l' 

O linac médico necessita de uma fonte de elétrons e de uma fonte de energia. Os 
, \ ;';.' ,.,' ," " 

elétrons são produzidos por um canhão de elétrons, situado em um dos extremos do 
~ ~ , '!; 

linac. A energia de aceleração é fornecida na forma de micro-ondas produzidas por um 
, . 

, ·t. 

magnetron ou klynstron. Para que esse sistema funcione, o linac é resfriado e mantido 

sob vácuo. 

2.5.1. Produção de raios-X, 

; " \' ~ .' . , ' : 

Para qualquer acelerador de alta energia é necessário que o feixe de elétrons 
, . 

energizados seja direcionado para o alvo. Ullla forma de obter esse direci~~amento é 
- , !" 

utilizar um'campo magnético ~ifo~e através do feiXe, para obter' adeflexão no ânguto 

des'~j~do.· Uma'vez 'defl~tido, o feixe de elétr~n~'~~'e~gi~ado~"'passapor ~ 
processo de modificação. A modificação mais comum é a conversã~:p~a fei~e de r~io~~ 
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X, através da colisàodo feixe de elétrons com um alvo apropriado. Os raios-X 

produzidos são colimados pelos colimadores primários. O feixe de raios-X·ainda podem 

sofrer mais modificações, por um colimador secundário que serve para definir a forma 

mais apropriada para o volume alvo. 

Figura 2.8 - Diagrama com o esquema de um linac moderno. (Adaptado de: Podgorsak 
et aI. 20ú'S). . ' '. . . . . 

O cabeçote do acelerador também contém um monitor do feixe para fins ' de 
, . 

controle e feedback. Esse monitor ' { uma cfunara de 'ionização dua( que regi,~tra a 

passagem . de radiação pelo cabeçote e produz um sinal elétrico q~e finali~a o 
. , ' ' 

tratamento, uma vez que a dose prescrita é administrada. As câmaras fazem leituras 

independentes, uma servindo como controle da outra, visando à precisão e segurança na 

administração da dose [23] . 

Quando o acelerador linear produz raios-X com energiasmaioresqlle 10 MeV, 

nêutrons começam a ser produzidos e ejetados dos metais pesados que constituem o 
~ , .,; 

cabeçote dos ac~leradores. Esse fenômeno é denominado de Ressonância de Dipolo 
, f ;' I ~, " j .. ~ ~ : . '. , I 

Gigante (GDR) e existe um limiar de energia para que ~le ocorra. Assim, em geral Íião é 
.. '" ; , ,I, .;, r; í ' .. ~ \ (,. , 

observada produção de nêutrons nos cabeçotes de aceleradores lineares quando o feixe 
, '-. . .. , 

de raios-X tem energia menor que 10 Me V. 
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A dose entregue por um acelerador linear médico é avaliada em uma posição 

chamada de isocentro. O isocentro é um ponto onde se encontra um centro de revolução 

comum para ogantry e para o colimador. Normalmente, esse porito dista de um metro 

do alvo, onde são produzidos os raios-X. O gantry pode ser rotaciomitlo 3600 ao redor ;" .... - '.- ... , - - ". ,. T" ._,._ .... -.. ...",- !'" ... '''' '''' - -j 

do seu eixo, de modo que seja possível produzir feix,?s etn qua~qtl~r ângulo desejado. 
, • < 

Normalmente, o linap.é montado em uma salaesp~cia1menteprojetada para m:inimizar a 

dose' para os trabalhadot~~ ~ para' o pÓblico ao redor da' s~la. Os limites de dose para 
> _.,< .... ,. \. ". ." 

trabalhadores e indivíduos do público são estabelecidos por normas nacionais e 

internacionais. 

2 .. 6. Proteção R~«Iiológf~a 

Pou~o depois da descoberta dos raios-X, percebeu,.se sua pótencl~úla(,ie em , ' -
,"o .' ..., .• "._." ".. • , . __ .". .~.., ..... "... lo ... ' •• , " , .'- ,I ' .• '. /,., ••. ~ ~ ~ ......... ,.. . 

causar dano no ser humapo. De acordo com McGinley [3], um ano após a descoberta de 
, . ~ ", . . . .,' . 

Rõetgen foram registradas queimaduras na pele e irritação nos olhos devido .é\e~po,siç~o 
,". c'.. • .•• " 

aos raios-X. No século passado, várias instituições e sociedades foram criadas com o 

objetivo de. estabelecer um p~drãode,.proteçãçradi~lqgica.Etn ~ns~quência disso, 

várias medidas protetoras ~,parârn.~trqs de s,egurapçaJorat:l?-:esta~elec~dos .ao ,longo dos 

anos, de modo queatualmepte há um vasto nÚIl?,ero ~e pul>liça~p~s.nesse:septid.Q. 

Hoje, há um. consenso inte,rnacion~,.~opre.~, çonsequê~çias d~iexl?osição à 

radiação. Os efeitos da radiação no ser' nutÍlanéf podem ser clâssificados como 

estocásticos ou determinísti<los [25J .. ,Efeitosdete~istipqs .~ãoàquel~s . q'fe se 

manifestam a partir de uma determinada dose, e à medida que essa dose aumenta, maior 
. . .". .' .' . . .. 

é a gravidade do efeito observado. Efeitos estocásticos são aqueles que não 

necessariamente apareceram 'devido a ~ma determinada ·dose. Ou seja, q~alquer dose 

pode ~fere~cer um risco d~ s~gÍIúento d,e um efeito. A probapilida4e' d,e que um efeito 

ocorra aumenta' com o aumento da dose [25]. Na tabela 2.2 são apreseritados'os limiares 

de dos~ para efeito dete1'll1Í1Íistico nasgônàdas, cristáIino. e medula óssea .. 

A norma 3.01 [26], da Comissão Nacional de Energia Nuclear' - CNEN 

estabelece limites de dose p~ dois,,~pos potenc~almen~e ~nvolvid.os ,no Jlso da 

r~ação em medi~ina, são eles: O ~divíduo O~~p3;cionalmente e;K)?,osto, (IOE) e o 

indivíduo do público. Esses liInites são estabelecidos com base, nospri~cípiQS bás,i~Qs 

de proteção radiológica. Esses princípios são: princípio da justificativa,. princípio, .da 
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limitação da dose e o princípio da otimização, 

Tabela 2.2 - Limiares ,de ,dose, para ,efeitQ dçtennitllstico, nas gÔtl!ldas, cristalino e 
medula óssea. (Tauhata, L.et aI. 20(3)" ' 

Tecido e efeito 

GÔnadé!s., '., 
Esterilidade 

temporária 
Esterilidade 

Ovários 
EsterHidade 

Cristalino 

Opacidade 

detectável 
tatára~á': ," 

M.t7(Mf~ea, L. 
Depressão de 

hematópbiese ' 

. Té!xé!:de doseanuaJ se 
Dos'e equivalente tótai 

recebida em esposições 
rec~bjda ernuma ~ni(;a, 'recebipa eml,l.ffi!) E!J(ppsjção fraa~ Oti}lrritO'rígada~' 

exposição (Sv) fracionada ou prolongada (Sv) 

: :; 

S' ' 

; 0,0" j 

NO 

NO 

6 

5 

""~8 

,~I?" , 

'." ,,;,J)0r: lJ1!-1i,~oS ~nos!(Syl 

2 

" ,',' 

, >0,15 

:, !' 

,t. 
,>0,4 

, O princípio da justificativa estabelece que tbdâ éxposição deve ser justificada e, 

por isso,' deve pi"oduzitalguIn'uetiefidó' cômo'resuliâdc{ dessaexposiçaó {26fAnoifua 

3.01 define'bs priilbípios'ôàjlísÍifica'tivápara' e,q,osições médiCaS~ como: ' 

, ,,! AAs exposições médicas de' pâcientes 'devem 'ser Justificadas: 'ponderando-se os 
bene,fi.ci~s'"~ligpÓsticQ~"o\l,:.t~r~pêu~9Q~.;;que,,el~~ ve@~, ~ mod~~" em relação ,~o 
detrimento correspondente, levando-se em conta os riscos e beneficios de técnicas 
áltemativasdisponfVeis;querião 'érivolvari1~êxpbSiçáQ. "'«(jNEN:, i(12). " ,'., 
,li •. , : _ , . . ,; ,:' :. • :', ~ !. \ 

Do princípio de limitação da dose, é preconizado que a exposição deve estar 
: '.' •• '., - • < ;:: ' • - '~ .: \ ,- ' ) , • - , 

abaixo dos limites estabelecidos pela norma. A norma 3.01 [26] estabelece que: 
, , • l • . . ~ .' ~ ~ ,1 . ':. _ , ! j " 

"A exposição nonnal dos in~duos deve serrestringida de tal modo que nem a 
dose efetiva riem'a-'dôseequivalente íio~'órgaos ou'tecIdos de mteresse,:causadas pela 
possíyel combinação. de, exposições ,Qriginad~ por. p!áticas, autotiza9~"ex.cedamo 
limite de dose especificado na tabela a seguir, salvo em circunstâncias especiais, 
autorizadas pela: CNEN ESses limites' 'dé dasi/rfãb se apliCàhf àS 'expdsiçõéSfrtédiéiÍs." 
(CNEN, 2012). 

, 'OpnncÍpio da otimização 'ou :ptinCípio ALARA '(As tow As Resonably 

A'rchieváble) estabeIeée que os limites de exposIção devem'ser'lnailtidos abaixo dos 

limites, Úínto:quânto fotraz()ável pára' executar apcltiCa (26). Atiórina3.()l[26], 

estabeléce que: 
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"Em relação às exposições causadas por uma determinadafonte associada, a uma 
prática, salvo no caso das exposições médicas, a proteção radiológica deve ser 
otimizada de forma que a magnitude das doses individuais, o número de' pessoas' 
expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições mantenham-se tão baixas quanto 
possa ser razoavelmente exequível, tendo em conta os fatores econpmícos e ~ocíaís., 
Nesse processo de otimização, deve ser' obserVado que às :ahses nos üídivíduos 
decorrentes de exposição àfonte devem estar sujeitas às restrições de dose relacionadas 
a essafonte." (CNEN, 2012). 

Na tabela 2.3 são apresentados os limites anuais de dose, estabelecidos pela 

norma CNEN NN 3.01. 

T b I 23 L' 't d d t b I 'd I 301d CNEN a ea . - ImI es e ose anuaIS es a e eCI os pe a norma a 
" Limites de Dbse :Àilttais 

Grandeza Orgão Iridivídtio Indivíduo do 
ocupaCionalmente pftblico 

exposto - IOE 

Dose efetiva Corpo inteiro 20lnsv 1 mSv 
" -, 

, , 

Dose equivalente Cristalino 20mSv 15mSv 

Pele 500mSv 50mSv 
" '-

~ãos epés, 500mSv ---
, ~', o::'. ,. 

A fim de limitar a exposição de trabalhadores e indivíduos do público à radiação 

ionizante, visando 'àtender aos' limites preconizados fias nortnas' 'nacionais e 

internacionais, três fatores devem ser levados' em" 'conta ao tratar-se da proteção 

radiológica I1as instalações radiativas: a limitação' do té"mpo de 'exposiçãO :às fontes de 

râdiação;a distância dós indívíduos as fótÍtes'de radiação e a blirídagemque deve ser 

iriterposta entre os itidivíduos e as fontes de radiação; A dose 'acurnl.Íladaé drretamente 

proporcional ao tempo de exposição. Dessa forma, a limitaçãódo tempodeexposlçãoã 

radiação ionizante apresenta-se como uma técnica simples para o controle de exposições 

às radiações. Aumentar a distância de uma fonte de radiação também' é urna técnica 

válida para reduzir as doses de radiação. Se a fonte for pontual, é válida a lei do inverso 

do quadrado da distância. Assim, à medida que o indivíduo afastar-se da, fonte de 
. '.'; ',,' . . , . . '. .' " ~ !! 

radiação a, dose recebida por ele será reduzi~í;l quadratiqamçnte. Ol:!-tra, téçnica para 
.,', " .) '.. . ;', I" ',,' : ': " 11'- ,t" 

reduzir a dos~ recebida é, esta,belecer ~rna b~rrei,rí;l entre, a fOl1;~~ d.~ ~~d~(l.9ã~ }~9 

in~ivíduo. A blindagem d(\. radiação d~ve, ,l~var.~J;ll ,C9:n~jderação alguns pí;lfânH~tr(,)s 
• ). . '. ~ :' '. -, : ! -," ~.,' , '. . -'.' ' • . - '. :'; 
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como, por exemplo, o' tipo de radiação, o material de blindagem e o limite ·de dose que 

se pretende atingir. 

2.7. Cálculo de Blindagens p~ra s,aIas d~ radloter,apia, 
" ,; ~ . .", '.t-;. 

Para calcular as barreiras necessárias para uma sala de radioterapia, é necessário 
. , ., 

-, .- , 

dispor de informações sobre quais os tipos de radiação estarão presentes em seu interior, 

incluindo a energia do feixe, no caso dos aceleradores lineares. Uma vez caracterizada' a 
" . ", 

fonte, é necessário conhecer 'a cl~Sífic&çãó4!f 'áréa' que será protegida. A CNEN 
, . 0' . " 

estabelece os critérios, de classificação'-qas, áreas controladas,'·~upervisionadas e livres 
, ',. ;) ! 

pela norma NN 3.0.1 [26]. De ac~rdo com essa publicação, deve ser considerada área 

controlada qualquer área onde medidas ~specíficas de radioproteção são ou podem ser 

necessárias para controlar exposições· de, rotina, evitar ~reliferação da cont:am#Iação 

durante rotina· de operação ou limitara extensão das exposições. ,potenciais. Ainda de 
" . 

llcordo com a norma ,NN3.01, as,áreas, .. supervisionadas são_aquelas que'são mantidas 
", , • _! • 

sob vigil~cia, mas q\(e não .são classifiC&das. comoc9ntrolad,as. Já as áreas livres, são 

agl:!~l,!sque nã~, sã0!l.~m ~~ntroladas e' né~ sup,~rv!si<?I).ada~,.tIlasque os nív~is d,(: taxa 

de dose equivalente não ultrapassam o limite previsto para indivíduos do público [26]. 

, Uma vez que as ~eas são cla~sificadas, é conhecido. o limite de dose pe~it\do 
: " . . . " '"' 

para esta determinada região.:Para,ár~ controladas, o limite de,~ose efetiya é de 20. 

ll1Sv/ano~, para ár~as livres,. ~s~e lim,ite ~,de, 1 mSy/~o., Para o c~cul0 de blindagens 

em radioterapiti, \l~liza-se UIp. subn;túltiplo sequm!ll do limite. da taxa de, dose anu!!!. Ou 

seja, os .ljmites deriYado~, de, Upc.a de dose par;a áreas controlada ,e Jivresão, 

respectiY'\lIlente, 40.0. J,lSY/!ieme 20. IlSv/sem. 

2.7.1~ Leiaute de salas 

Para minilÍliz~asd(js'esnas áreas classificadás da' in~talação,' é necessário 'um 

leiaute específico; para a' ~a:laqúeabrig~' o acelerador lineat. Á sala de tratrurtento 

(geralnientê designadana'litétatura c()t1l6 bünker) écómposta por um espesso cintUrão 

primáriO, 'llec~ssário para ateiÍuar o'':féiXe pntrifu.fó, e'éoihpleihenhido por·barreiras mais 

finas, necessárias para atenuar as radiações espalhada e de fuga do cabeçote. Além 
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disso, o acesso ao interior do bunker geralmente é feito _ através de um labirinto. Assim, 

a porta do bunker não recebe radiação secundária direta; evitando-se a instalação de 

mecanismos complexos de abertura e fechamento de porta, como sistemas elétricos ou 

hidráulicos. A figura2.9 ilustra um leiaute comum de salas de radioterapi~ 

I) 
.' 

Labjrin~, ~-Po" 
[,........-----.f)t~_. ' 

o r .. - .. ·- .... 7+ .. _ ......... "' .. ; A 

~ ;Plan'oiotisclótial do'âlVo ioooioo-' 

• 
Figura 2.9 - Exemplo de um leiaute de um bunker para um acelerador de uso médico. 
A', B, C', D e D' são barreiras secundárias. C e A são barreiras primárias. (Adaptado 
de: McGinley, 1998). 

As baqeiras primáriê:\S são determinadas pela projeção do feixe primário. Estas 
l·.· . . 

barreiras devem ser sempre posicionadas em um plano perpendicular ao eil{OCenV"al do 

feixe primário. A largura do cinturão primário é definida pelo tamanho de campo 

máximo do acelerador. As barreiras secundárias' são 'projetadas para' atenuar as 

componentes de radiação- de fuga dO- cabeçote dO- acelerador, dO- espalhamento- da 

radiação primária no pacieIlte e da radiação espalhada nas paredes da sala, C~qIpreende

se por barreira secundária tqda a barreira q~e não rec~be inc.idência dir~ta de feixe 

primário do acelerador. Detalhes da metodol~gia de c~culo. d&s barreiras de.: um bunker 

de radioterapia serão apresentados na seção 2.8. 

2.7.2. Carga de trabalho 

De acordo com MtGinley [3}, a carga de trabalho de unI acelerádor linear é 

definida pelá taXa de dose semanal medidá á um metro dó alvo. O NCRP 151 [13] 

propõe que'acarga detfabalhode uni acelerador seja estillladá COlll base nos segtiintes 

parâmetros: a) número máximo de pacientes por semana, b) estitnativa de dose 
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absorvida por paciente, c} estimativa da dose absorvida semanal devido a procedimentos 

de controle de qualidade. Ademais,. a publicação NCRP 49 recomenda que, para 

aceleradores com energias de até 10 Me V,acarga de trabalho considerada nos cálculos· 

seja de 1000 Gy Sem"l eaNCRP 51 recomenda que; para aceleradores· com energias 

maiores que 10 MeV1 a carga detrabalho considerada seja de 500 Gy Sem"l. Por outro 
;" ,i _. ',ti",' 

lado, no Brasil não há uma noima oficial que determine ou recomende valores de cargas 

de trabalho para aceleradores. Entretanto, o instituto nacional do câncer - INCa, por 

meio do programa de qualidade em radioterapia - PQRT, publicou um documento com 

técnicas e normas para blindagem em radioterapia no ano 2000 [27]. Nesta publicação, 

pode-se encontrar uma metodologia de cálculo que possibilita a estimativa da carga de 

trabalho para um acelerador (equação 2.1). Para o caso de um acelerador dual, a carga 

de trabalho pode ser calculada para. qada ~,nçrgia, pela multiplicação da equação 2.1 pelo 

percentual de uso de cada energia. A carga de trabalho é dada em Gy/semana. 

W 
Paclente Dose Volume alvo dla = X X X---

dia Volume alvo Paciente Semana 
(2.1) 

o uso de técnicasmodemas de radioterapia podem modificar as características 

da carga de trabalho semanal de um acelerador. A NCRP 151 [13] traz recomendações 

para o cálculo da carga de trabalho de um acelerador, quando são utilizadas as técnicas 

de TBI e IMRT. 

2.7.3. Carga de trabalho devido a TBl 
,J' ".' ;' '. , 

Segundo a NCRP 151 [13], a carga de trabalho a um metro do alvo é maior pata 

TBI do que pará procediineritos convencionais. 'Este fato se deve li maior distância 

fonte-superficie, necessári~l para o tratamento 'decoIpo int6iro. Para calculá:r ti càrgà de 

trabalho devido a procedimentos de TBI, é necessário milltíplicar a dose presmtá (Drni) 

pelo quadrado da distância de tratamento (dTBl), conforme a equação 2.2. 

(2.2) 

o ~umento do tempo de tratamento ~uma consequên9ia dQ amneIlto <ia distância 
, " '",- .. 

fonte-superficie~·O fato de o. feixe permanec~r ligado po~ um.temp(},pr:olongado implica 
.- • _.... . . ,.;.'.' '. • I,,' ,"" J' • " , 

no aumento da radiação de fuga do cabeçote do acelerador ~,portanto"o aurp.ento da 
• .' I ••• ; .,; .' • • 

<;arga de trabalho secundária. Outro f~to apont~o pel~ NCRP 151 é qlle a mudança na 
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posição da superficie espalhadora (paciente) da radiação primária pode provocar um 

aumento da taxa de dose equivalente na entrada da sala de tratamento. Esta preocupação 

se deve ao fato de que os cálculos de blindagens convencionais levam em conta que a 

radiação primária é espalhada no isocentro, ou seja, a um metro do'alvo. O 

procedimento de irradiação de corpo inteiro pode aumentar a taxa .de dose efetiva nas 

barreiras primárias e secundárias, e por isso é necessário levar em. conta a aplicação 

desse procedimento na avaliação 'd,a carga de trabalho do acelerador. 

2.7.4. Carga de trabalho devido a IMRT 

A técnica de radioterapia de intensidade modulada, bem com~ radiocirurgia e 

radioterapia estereotáxica, requerem uma modificação no cálculo da esti~~tiva da carga 

de trabalho. 'Segundo a":NCRP' 151 [13], devido ao 'uso de pequenos "c'anÍpos de 

irradiação extremamente colimados, essas técnicas requerem uma quantidade de 

unidades' monitoras muito maior do,que::astécnicas ,convenCionais. :No ano de:,200L,,;:;o 

grupo de trabalho colaborativo sobre IMRT [5] recomendou a multiplicação por um 
fator de no mínimo dois e possivelmente ,çillGq ve~es no valor da carga de trabalho 

• 1 .;. t 

convencional; para' detertrtinar-acarga de trabalho secundária devido a IMRT. Ademais, 
~ .; ;:: 

a NCRP 151'f13lpropõe utn;fator que deve sçr.rn,.1,lltiplidadoJ pelo valor da carga de 

trabalho deyid9. ª"_prQcçdim~ntQ~4~IMR:tEs!!ç (ªt.Q'- JMRI pgd,e,s~r Qptido pela razão 

entre a quantidáde"d-e unidâdes.nÍonitórás' "para ~T (UMIMRT) e a quantidade de 

unidades monitor~s para radi~terapia convencionlll (UMconvc:ncionalf'Iieb'essárias para 

entregar uma determinada dost ém condições padrão (equação 2.3). Ac~~dição é que 
, ./' \ ~" 

essa dose seja adriiinistrada com um campo 'lO em x 10 em em um fantoma de água, e 
. ,"-'\ 

'" 

avaliada a 10 cql.deprofundi~~,de a 100 k~ 9:9 alvo de raios-X, 

':c:... U1vflMRT 

UMconv , 
(2.3) 

Ainda, de acordo com o NCRP, o aumento da quantidade de unidades monitoras não 
< ", _ • ,",:-' .t ' 

influencia a carga de trabalho primária. Po~ outro lado,' a carga de trabalho secundária é 

aumentada devido ~o':~umento d~ia~liação de fu~a do cabeço'~e. Followill et aI. [16], 

fIzeram uma análise d~ reláção UMldose para a 'técnica convencional, com e sem filtro, 

IMRT e tomoterapia. Substituindo os dados da tabela 2.4 na equação 2.3, pQde-:-seobter 

um fator IMRT da ordem de 1,8. " 
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A NCRP 151 [13] propõe que a carga de trabalho 'seja dividida em 9uas 

componentes: acarga\de trabalho primária e .a· carga de trabalho secWldária. A 

componente primária refere-se à', taxa.de' doSe semanal entregue no isocentro do 

acelerador. ,Por outro lado,. a componente'secundária refere-se, à taxa de dose semanal 

proveniente da radiação de fuga do cabeçotedo acelerador~, do, espalhamento ,do feixe 

primário nas paredes ,da:sala ,de tratamento e no. paciente. Ambas as componentes • são 

determinadas pelos parâmetros apresentados na equaç,ão ,2·. k, entretanto ,'a. componente. 

secundária pode ser extremamente influenciada pela técnica de radioterapia 

desenvolvida [13,16,17]. 

Assim, a carga de trabalho primária devida à contribuição de todas as técnicas 

realizadas na instalação radiativa5 pode ser calculada pela e'luação 2.4. Já a carga de 
"\ 1 ' v' ," 

trabalho secundária é ,desacoplada em duas I componentes, fuga do cabeçote e 
~ ~" - " , '>, , ~, • 

espalhamento no paciente. Estas componentes são ~etef!11inadas pelas equações 2.5 e 
1 < ": ' ,~. • ~ : • " ~' • • : • " • - , , ••• ~ • "." ." ". 

2.6. 

Tabelà 2.4 ·,UM/cGy'e.UM totaLpara;a técnica,,conVencional:e.IMRT. {Adaptado' de:. 

FqUowi1Iet,al., 1,~97),.", ' .'.i :,; '" '<", ' 

, ; 

,I.·' "f_ 

,F~de~idaP6.", 

llDduh:u:la 

~qGy,~~Oy, pw~qy 
. 6 1,2 2,4 3,4 

QM!99Y " 9:7" ,': 
,UM por 
" ..... . 
Dose* 

18 f' '., .:' 15 · . '28" ; , , .,: 8:~rj : " 

Total de 

UMt 

25 . 

6 
18 
25 

, 1, 

UM 
8400 
7000 t,. 

7000 

1,5 ; 

UM. 
16800 
10500 i', 

10500 

., .2,8 " 

UM; , 
23800 
19600 
19600 

>'<:8;1 "!, 
{]M, 

67900 
56100 
56700 

'0 numero de UM necessana para entregar Lcu)ille dose no Isocentro com a recnlca mdlêãdã. 

t O número total de UM necessária para entregar 70 Gy no icosentro com a técnica indicada . 

. WPTi =t1'c!1nv +'WTBI + W1MRT + WQA + .. : 
. WL~'WcO~V+ WTlf1 +C . Wl~RT+ C ~ WQ~ + ... 

, ",' f'"~ .:: ",. • .:; < • " ." - f': I i ".~ . f 

,11. I:; 

: ~,', . ;; 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

5 "Estabelecimento ou instalação onde se produzem, utilizam, transportam ~1! an:nazena.l'l1:fo.~t~~de. 
radiação." tCNEN NN 301, 2(12). . .. , 
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Nas equações acima,temos: 

W pri é a carga de trabalho primária devido a todas as técnicas; 

Wconv é a carga de trabalho considerando. apenas os tratamentos convenCionais; 

W TBT é a carga de trabalho considerando os tratamentos de irradiação' de corpo 

inteiro, na qual a magnitude pode ser calculada pela equaÇão 22. 

WIMRT é é a carga de trabalho considerando apenas os tratamentos IMRT; 

W QA é a carga de trabalho considerando os procedimentos' semanais de controle 

de qualidade; 

W L é a carga de trabalho secundária devido a todas astétnicas; 

W ps é a carga de trabalho devido a radiação espalhada no paciente: 

C é o fator IMRT que pode ser calculado pela equação'2.3.' 

2.7.5. Fator de uso' e fator de ocupação 

o fator de uso pode ser definido como sendo a fração da carga de .trabalho 

semanal que é direcionada a uma determinada barreira. Em um tratamento de 

radioterapia, um ou mais campos de irradiação, com uma ou mais direções, podem ser 

utilizados. 'Em ~áda direção de irradiação é éntregu~ mna pm.cela da dose de tratamento 
\ , ',' ~ .. 

do paciente. O fator de uso pode ser determinado pela aferição do tempo em que o feixe 
. ',' . 

permanece ligado e direcionado a uma determinada barreira. A NCRP 151 [13] propõe 
•• :: ,", ' ••••• ~ <_', ::l '~, '" .. ,.-;; .,." ~ ~:~"'''' ,,';-, 

percentuais de uso do fdxe para diferentes intervalos de ângulos, como pode ser 
. _ í '. ,~" , • , .~ '. ~ 

visualizado na tabela 2.5. No Brasil, o documen!o publicado pelo PQRT [27], propõe os 
• ' " ',t .;), ;.,- " J. """ !~~~,_,~ ~,i' -.fl,;;,·,·!·. ."' 

seguintes fatores de uso: 3/7 ~a.ra o 'pis~, 2/7 para o tet,o e 1/7 p~a ,~sl,ate~~lÍs. Os valore~ 

propostos pelo PQRT foram obtido~ com base na prática de te1eter~pia desenvolvida no 
, !! • . '-," ' 

INCa até o ano de 2000. Portanto, acredita-se que as recomendações do PQRT sejam 
, 

mais próximas da realidade nacional, pelo menos até o ano da publicação. 

Algumas técnicas de radioterapia podem influenciar a .distribuição de dose· nas 

barreir,as de ÚIDa', sala ao longo do tempo. Por eiêijIÂló,na súõ-seção· 2.1.2 . fOTam . 

descritas às caràCterísticas da té~mc4 d~iitá~liáçã?.de cõtp?)nteirÇ>.:J;<'ot.~ep:ciótilidó 

que esta técnica, em alguns Casos, utilizaapenas Ulll,campp de ~diação l e . CQm um , 
" ",' .J .••• ,., ' ,','c' '.' ',.' ; 'j • _. ,'1:"" r', 

tempo de ilTadiação maior do que 0& 1;ratlW1~ntos C9ll.Vençionais .. Devidp ,a ,is~q, a 
• • "'-" '., "w." , ."" , 

técnica de TBI provoca umimpacto considerável no Jllto~ de USO.para a barreira onde.o 
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paciente é posicionado. Neste caso, haverá um acréscimo considerável no tempo em que 

o feixe permanece direcionado para uma determinada barreira. . 

Tabela 2.5 - Distribuição do fator de uso para intervalos. de ângulos do gantry de 90 e 
45 graus. (Adaptado da NCRP 151). 

Intervalos de ângulos U(%) 

o grau (para b~ixo) 21 

90 e 270 graus 21,3 (cada) 

180 graus (para cima) . 26,3 

O (para baixo) 25;6 

45 e 315 graus 5,8 (cada) 

90 e 270 graus 15,9 (cada) 

135 e 225 graus 4 (cada) 

180 graus (para cima) 23 

Outra técnica impactante para o fator de uso é a radiocirurgia estereotáxica. Essa 

técnica, quando realizada em um acelerador linear, faz uso de vários campos não 
. . .' . . .'.-

coplanares e com tempos de irradiações consideráveis. Dessa forma, o uso de RCE 

provoca uma maior distribuição de dose nas ban:eiras do bunker de radioterapia. 

Outro parâmetro de cálculo de blindage~ é~ radioterapÍa é o fator de ocupação. 
. . 
.. I I o ' 

Este fator leva em conta o tempo máximo que o indivíduo mais exposto permanece no 
, ' : i . . : ' . I,:. · l , i'O 

) r • ~ . ~ • 

local a ser protegido. O fator de ocupação é apresentado como uma fração do tempo de 

operação da instalação ' ~~diativa: A NCR:Pi 151 [13] re~o~enda ~s fatores de ocupação 
, ~ , . ; { \ . ' . , 

apresentados na tabela 2.6. No Brasil, o PQRT [27] recomenda os fatores propostos 
" 

pelo relatório n° 49 do NCRP [15] de 1976. 

Tabela 2.6 -Fatores de ocupação sugeridos (Adap.tado da NCRP, 1512005). 

Local Fato'r de ocupação 
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Sala de tratamento adjacente, sala de exame adjacente ao 

bunker blindado. 

Porta da sala de tratamento 

ao ar livre com tráfego de apenas pedestres ou veiculos; 

estacionamentos sem vigilância, eseadas, elevadores sem 

ascensorista. 

2.8. Metodologia de cálculo de blindagens 

1/2 

1/8 

I.,! _ ' 

o método de cálculo de blindagens desal,as ele ,radjoterapia .n~o sofreu 

modificações relevantes desde sua aceitação, em meados do século passado [3]. A 

modificação mais notável se encontra no método de cálculo da espessura com base nas 

camadas semi-redutoras (CSR) e deciredutoras (CDR). Outra modificação importante 

não diz respeito diretamente ~o cálculo da transmiss'ão, · e sim na determÍnação de 

parârrietros de cálculo devido ao uso de fécnicas esp'eciais de radioterapia. Em surha~ o 

cálculo de blindagem para salas de radioterapia mantém as características básicas 

proposta~ por M~tscheller [3], que considera dois tipos de barreiras 'distintas, as 

barreiras primárias e as barreiras secundária's. 

A metodologia de cálculo de blindageris para salas de radioterapia é dividida em 

duas etapas. A primeira etapa refere-se ao cálculo da transmissão requ~rida par~ a 

barreira, necessárÍa para reduzir as doses aos níveis estabelecidos poi-noima. A NCRP 

151 propõe a equação 2.7 como o método padrão para o cálcúlo da transmissão da 

barreira primária. 

(2.7) 

Onde B, é a transmissão, P é o limite de dose equivalente no ponto a ser 

protegido, d é a dis~ância do isocentro até 30 em após.a bfUTeira, W é a~afga. de trabalho 

do acelerador linear, U é o fator de uso da barreira, T é o fator de ocupação na área que 

contém o ponto a ser blindado. 
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A segunda etapa do cálculo de blindagens é a detenninação da espessura dá 

barreira. A espessura é determinada por meio de curvas de transmissão versus espessura 

ou através da equação 2.9. Os valores de ÇDR podem ser encontrados em tabelas 

fomecidasnos relatórios do NCRP. 

n ~ -log(Bx ) 

E = CDR1 -+ (rt -1) CDRe , 

Nas equações acima temos: 

n é o número de CDR's necessários para wna béllTeira de ~ansIUissãoBx; 

B x é a transmissão de uma determinada barreira; 

E é a espessura da barreira; 

CDR, é a primeira camada deciredutora; 

CDRe é a camada dciredutora de equilíbrio. 

2:8:1. Cálculo de bmeiras primárias 
';', 

(2.8) 

(2.9) 

A barreira primária é aquela onde incide diretamente o feixe útil do acelerador~ 

Essa barreira tem como função atenuar o feixe primário, bem,. como a radiação 
. .',' . " 

espalli,ada que a atinge". A transmissão dessa barreira, pode ,s~r calçulada pela ~quação 
..' '" t'- ,.) '; • • ';. '.} . ;. 

2.7. A espessura da barreira primária pode ser determinada por curvas de transmiss~o?U 

por tabelas com valores de CDR relacionado~, com a energia do feixe ,e o material de 
" ; , ,\ . • I • • '~, ,.' 

blindagem. O número de CDR necessários para uma barreira pode ser calculado pela 
,!' , . ~ . , . .' _ : . e' 

equação 2.8. Para obter-se o valor da espessura da, barreira, basta aplicar os valores de 
• I' • • ". ' .;' - • .' • 

CDR e os ~úmeros de CDR's calculados; através da equação 2.9. 

A barreira primária é determinada pela dimensão e direções do feixe primário . 
.' ' 'i'" . ~' '.,. . . . . ~ ;' , . . : . _,. . :' 

Como regra geral, a largura da barreira primária é determinada pela diagonal do maior . . . ~ . , . 

campo quadrado produzido pelo acelerador. De acordo com a NCRP 151, a maioria dos 

aceleradores são capazes de produzir um campo máximo de 40 cm x 40 cm a 1 m do 

alvo. No entanto, a barreira encontra,;.se-a mais de 1 m do alvo. Assim, a projeção do 

campo na parede é maior do que o campo projetado no isocentro. Dessa forma, para 

calcular a' largura dôciriturão primário é necessário' levar' em consideração ~'distância 

d<n:tlvoaté abátTeíta, bem 'como adici()nar60cttlpara garantir que a projeção'linear dos 
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raiO.s não. ultrapassem O. cinturão. primário.. A equação 2.10 permite calcular a largura do 

cinturão primário. 

L = O,566X + 0,6 (2.1 O) 

Onde, L é a largura prO.jetada para a barreira e X é a distância ,do alvo ao ponto' a ser 

protegido.. 

Tabela 2.7 - Camadas deci-redutO.ras primárias. para cO.ncretO. (2,35 g cm~3), aço. (7,87 g, 
cm-3) e chumbo. (11,35 g cm-:3): ValO.res sugeridO.s em c~ntímetrO.s. (Adapta4O. do. 
relatório n0151 do. NCRP, 2005)'. , ", ,: ' " , 

. ' • t' . ... ' 

Energia ,(MV) Material CDR2 (em) 

CO.ncretO. 37 33 

6 Aço. 10 10 

Chumbo. 5,,7 5~7 
'e: . : • ti • .' 

CO.ncretO. 44 41 

15 AçO. '! 11 ', H , 

, ' ChutÍlbO. 5;7. ' 5,7 ' 

2.8.2. Cálculo. de barreiras secundárias 

Barreira secundária é aquela que não. é irradiada diretamente pelo. feixe primário 

do aceleradO.r. O cálculo. de blindagens para essas barreiras segue o mesmo. princípio. de 
. , . ~ !' _: (,.~ J .-

cálculo. das barreiras primárias. As barreiras secundárias são. irradiadas pO.r várias 
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componentes de irradiação secundárias, sendo o espalhamento.,do·feixe. primário no 

paciente e a componente de fuga do cabeçote as mais consideráveis. 

De acordo com a NCRP 151 [13], a radiação de fuga e espalhada no paciente 

possuem energias consideravelmente distintas e, por isso, a transmissão da barreira 

secundária' é calculada,. separadamente,. para cada .... uma . dessas componentes. Para 

calcular a transmissão necessária para reduzir a taxa de dose equivalente devido à 

radiação espalhada no:paCiente, é recomendado considerar o fator· de uso igual 'a· um,o 

tamanho médio de campo d~'irrâdlaçã~, o ângwo de retlex~(), eas distânci~, do áÍvo até 
'- .' .,' , .' 

o ponto de espalhamento .. e do.ponto de. espalhamento até o ponto a.ser .. blindado. A 

NCRP 15.:1' 63] recQlllenda a' eqJl~~~9;2.1.lP~ª ,ç~c.cl~ª .. U;fW$mj~sl):~ h~~es~~ª.pgª . 

blindar a componente de espalhamento no paciente. 

. P d 2 d2 400 
B ps' = aWT sca sec T (2.11) 

Onde Bpg é a transmissão requerida, P é o limite de dose, dsca é a distância do alvo até a 

superficie espalhadora, dsec é a distância da superfide espalhadora até o ponto a ser 

prote.~do, F é o ~anho .~~ campo, a é a fraç!() de espalÍ1ame.nto d() fe~e Pr!1l1ário, W 

é a carga dê trabalho primária, T é o fator de ocupaçãô ela área a ser protegida. 

No' caso da transmissão necessária para blindara' componente de fuga, também 

se deve considerar que o fator de uso é igual a um.pàtàeste caso, em geral leva-se em 
".. .~." '>. ~ ,~~ ~ •• - , ... , .'''.' ." 

conta que a radiação é atenuada mil vezes pela blindagem do cabeçote do acelerador. A 

distância expressa na equação 2; 12 é medida a partir do isocentro, que é considerado 

como sendo o ponto médio do posicionamento do cabeçote. A carga de trabalho para 

esta eqlfàçãó deve"levarein conta os p:rôéeâiriiêritõ$ de TB,le IMRT ,e 'caléuladá pór 

meio da equação 2.5. 

B - Pdt 
.. ,.L ::::"'1:0~3WT (2.12) 

Onde B é a transmissão necessária para a barreira, P é o limite de dose, dL é a distância 
." .' . '. . . 

do isocentro até o ponto a ser protegido, W é a cargadetrabálho secundária, T é o fator 

de ocupação da área a ser protegida. 

Uma vez que a~ trans~s~ões requeridà para as dúaS" componentes são 
. ",;., .," "'," , , 

calculadas, as espessuras podem ser determinadas pela equação 2.9. A NCRP 151 [13] 
. ~ . ~ \ ~ i, :.. ,", ';' ,!" 

recomenda que, se as espessuras obtidas através dos cálculos dessas duas componentes 
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forem aproximadamente iguais,' então deve ser adicionada 1 'CSR à maior espessura 

calculada. Se a diferença entre as espessuras for maior ou igual a, I CDR, deve-se 

manter a maior espessura. Essa é a regra das duas fontes, que representa wn fator de 

segurança visto que o ponto a ser blindado é atingido por duas fontes de radiação. 

2.83. Cálculo de porta 

. . 

Em salas de aceleradores médi~os, podem-se encontrar portas blin~adas contra a 

radiação secundáriâ direta ou portas blindadas para bloquear a· radiação espalhada em 

um labirinto. A porta blii:lClada diretamente se toma muito espessa e, muitas vezes, se 
~ ,. 0" . _ , 

toma inviável devido ao seu p,eso. ,Por o.utro lado., a construção de um labirinto obriga;~, 
" ,." '." ;" • .,!. < 'c', . ',',' • "., '. • ...• ". 

radiação a refletir e perder energia antes de chegar à porta. Uma sala com 1abirinto 

possibilita a redução da blindagem da porta que .s~. tOJ,"'Qa" por conseguiute, m~is leve e 

versátil. 

Existem, diferentes " métodos para, calcul'lT a espe$sura, da :porta, de uma sala de 

radioterapia. A NCRP 51 [28] recomenda. a equação 2.13 para calcular a dose que~chega 

à porta após a reflexão 40. feixe no labirinto. Esse método é chamadode.Jl1étodo, das 

fontes múltiplas. Esse métodoc.ol)sidera a reflexão,da radiação em,detenninadasáreas e, 

também as distâncias entre os pontos de reflexão e o pont(i) a ser protegido. . 

. Outro método"maís recente, proposto na. 'NCRP 151[4] e ,poJ: McGinley [3J, 

considera.as\diferentes, compon~ut~ de radiação. que contripl,lem para a dose na porta: A 

recomendaçã() de·çalculo é fcita tanto para aceler~dQr~es que.geram·fótons ~b~o de 10 

Me V C011lQ) para energias maiores' que J O. ~MeY. P~a' ace~eradores prodqzjnclQ fótons 

acima delQ,MeV, O cálculo leva eIV,-·COn1a li prodJlçjo4en~tr~m,s. A dose na porta. da , 

sala pode ser calculada através da equação abaix:o;) ".; 

(2.14) 

A equação 2.14 .consideraa componente ,de eSPa.11:Iatne)JÍo do fe~e, primário nas 

paredes da sal,a. (Hs), a componente de. fuga, espalhada nas. paredes. 4;1, sala. (lILS), ,a 

compOnente de espalhamento do feixeprimáriQ AO paci~nte (Hrs) .e.a. trans1,11jssãp, d~ 

componente de filga peI,o. IabiJ.-intp. Um esquema d~s~ascomponentes é i.ustrado na' 

figura 2.1 O. 
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G 

, ' , " " ' , , J,t 

Figura 2.10 - Exeinplod~ tefle:iiões da radiação dehttó da sala, com as contribuiçõéS 
para a dose, na porta.'i 

A ,equação ;2: 14 assume ,â, condição, de' irradiação mais extrema ,p'ara a, porta; que 

é quando o feixe primário está direcionado para o mesmo lado da entrada do labirinto. A 

equação 2.14 também leva em conta que apenas uma fração do~ feixe primário atravessa 

o paciente pata ser refletido nas paredes da sruae, portanto, a;componehte Hsé 

ponderada de lim'fatorIque édeaproximadamente:O,25 para feixes de raios-X com 

energias entre: 6 "MeV 'e 10, MeV. Ométodo,de,cálculorla' dose que chega à porta 

apresentados até'aQ.ui leva étílconta que o gantty'fica posicionado para Uma;das'quatro 

principais direções do feixe. Páracãlcúlar' a dose eq'liÍvâ:lente total (Hiot) que chega a 

porta' não basta multipliêar o resUltado por 4Hg; ';1>ois ,assirti, pode:..se estar 

superestimando a' dose que" chega ,à porta: 1'13 ].McGihley~ 1998 t3] , estitTIou: 'que 'a: dose 

que chega a' porta é '2,64 H'g,'ondé,',segundó a NCRP·il'Sl; utn fator de ,qtiUlidadee 

atribuído paraos,fótonsde 'aceh~râdotes' de baixa energi'â: Assirn,;adosê tóiaVquechega 

a porta pode ser calculada pela equação 2:15. ',' 

(2.15) 

Quando um linac médico opera'acimadel0 MV, é necessário preocupar:"se com 

a componente dê dose proveniénte do'shêutrons 'prodUZidos. Assim; o cálculodà dose' 

nâ porta de salas qúecóntém esSes aceleradores deVe Ser realízadopela equação 2.16. 

OndeHcg é;a dose deVidO a gamas de eapfura' e Hn é a dOse prodüZida'prif nêutrons'. ' 

(2.16) 
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o cálculo da transmissão requerida para a porta pode ser realizado pela divisão 

entre o limite de dose na porta pela dose existente, calculada na porta. A equação (2.17) 

permite obter a transmissão requerida para porta. Na equação (2.17), P é o limite de 

dose equivalente e Hw é a dose total que chegaàté a porta .. 

p 
B=

Hw 
(2.17) 

: A partir do valor de transmissão obtido na equação (2.17) é possível calcular a 

espessura da porta 'por meio de curvas de transmissão ou utilizando a·· equação: (2. 8) p~a 

obter o número de CDR's requerida pelà porta. 

,.>-. 

.' 

, ," 
" ~ ,', - ' 

47 



3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho, foram selecionados dois servIços de 

radioterapia localizados no estado do Rio de Janeiro. Ambos adotam técnicas de 

tratamento que empregam um grande número de unidades monitoras. Dentre esses dois 

serviços há um hospital público, que aqui será designado .. por instalação A, e um 

privado, denominado como instalação B. Foram coletados os parâmetros de tr~t~en~o 

realizados em dois aceleradores, um de cada instalação. Na instalação A, os da~os 

coletados referem-se a pacientes tratados em um acelerador linear Trilogy® (figura 

3.1a). Este acelerador linear permite empregar duas energias nominais de fótons (6 e 10 

MeV) e seis feixes de elétrons com energias de 6, 9, 12, 15, 18 e 22 MeV. Na instalação 

B, os dados referem-se a pacientes tratados no acelerador linear Clinac® iX (figura 

3.1b). Este acelerador é capaz de produzir feixes de fótons de até 6 MeV e quatro 

energias de elétrons: 6, 9, 12 e 16 MeV. Os projetos de blindagem dessas duas 

instalações, ambos aprovados pela CNEN, foram estudados e os dados adotados nos 

cálculos foram comparados com os parâmetros utilizados nos tratamentos. ministrados 

aos pacientes durante 6 (seis) meses, para cada acelerador. 

Figura 3.1 - Aceleradores considerados na execução do trabalho (a) Trilogy® da 
instalação A, e (b) Clinac iX da instalação B. 

3.1. Coleta dos parâmetros dos tratamentos 

Os parâmetros dos tratamentos foram obtidos através dos dados disponíveis nas 

redes Aria® de cada instalação. Aria® é um software voltado para o gerenciamento de 
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informações do tratamento dos pacientes. Neste programa, é possível registrwtodas as 

informações dos pacientes, desde a consulta com o médico radioterapeuta até o final .do 

tratamento radioterápico [29]. Todos os tratamentos realizados através da rede Aria~ 

acelerador de interesse. Para tanto foram utilizados os relatórios 

tratamentos marcados para um acelerador, o machine schedule reporto 

contêm as seguinte informações: data e hora da sessão, nome do 

paciente, tipo de tratamento, oncologista, anotações sobre a sessão de 

situação da sessão. A, partir desses relatórios, foi possível identificar 

tratados no acelerador no período de seis meses. Um modelo do 

encontrado no ANEXO L 
Para acessar os parâmetros dos tratamentos de cada paciente foi utilizado o 

® ':'. ' '" 
programa RT-Chart, um aplicativo do software Aria . O RT-chart é Um programa que 

possibilita a inspeção de cada plano de tratamento, bem como a criação de um novo 

planejamento. Permite ainda identificar mudanças n~s parâmetros de tratamento e 

autorizar tratamentos e controles da qualidade. Com este' àplicativo é possível ter 

acesso, a partir do ID do paciente, às informações de tratamento tais como: prescrição, 

parâmetros do tratamento, fraçÕes, horários e o histórico do tratamento. 

3.2. Planilhas de'entrada 

tom a fmalidade' de aoo.azenar os dados "dos tratamentos ;eaiízádosem càda 
, ' " 

instalação, foram criadas planilhas de entrada. As planilhas: são orgarnzadas levando em 

conta os parâmetros de tratamento mais relevantes para fins de cálculo de blindagem 

como, potexemplo: energia, unidadeS monitoras, âhgdlo de gantry. A figura 3.2 

exemplifica a planilha utilizada para a coleta de dados. 

As planilhas foram organizadas de forma que seja possível inserir o número de c~pos 

do tratamento e os detalhes dos parârlletros utilizados para c~da campo, como' pode ser 

vÍsualizado na figura 3.2. Es~s ptanilhas for~ divididas em meses ~, assiffi, , tOdos os 

tratamentos realizados no mês de janeiro em um aceleradór de uma instalaç"ão roram 
i 

listados em uma única planilha. Da mesma forma, estão listados os tratamentos 

execut~dos nos outros meses do ano até o mês de junho. É comum que o trátamento de 
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alguns pacientes se estenda por , mais de um mês. Dessa forma, pode-se encontrar o 

mesmo tratamento em mais de uma planilha, porém com' o respectivo número de frações 

aplicàdas no mês em questão. 

Figura 3.2 - Exemplo da planilha de entrada de dados. 

3.2.1. Parâmetros calculados na planilha 

o tamanho dos campos de tratamento é calculado pela multiplicação das 
"I 

distâncias entre os colimadores X e os colimadores Y. Essas distâncias entre os 

colimadores do acelerador estão representadas na planilha pelos parâm,etros campo x e 
, I I' • ", ;. 

campo y. Os valores do campo x referem-se às distâncias entre os colimadores,x e os 
•• I " ' • • 

valores do campo y às distâncias entre os colimadores y. É comum que em radioterapia 

os tamanhos de campo sejam expressos na forma N° x N°, por exemplo: 10 cm )Ç,lO c!p.. 
'I ~'.-~ "-;. !'".";' ' .~:. . ,; 

Assim, ao [mal, {} campo será apresentado pela raiz quadrada do valor médio calculado 

na planilha, ,conforme a ~quação (3.1). -pntretanto, para fins de calculo de blindagem 
. .' -"" ' . .," ;,. ",- ' 

será utilizado, no momento oportuno, o valor da área do camp.o dada em cm2
• 

: #,' • '. • - • ~ : • ,. • \ '. '; • ' : • 

(3.1) 

O tempo de ,feixe ~ outro par~etro, ca1culaQQ na planilha. Para calcular o tempo 
," , 

de feixe, divjde-se o número de unidad~s monÜoras (UM) pel~ taxa de dose ut,iHzada 

em um campo e esse resultado é multiplicado pelo número de frações desse campo. A 
, , , 

taxa de dose é dada em unidades monitoras por minuto (UM/min); assim o tempo de 
- , ". .' ~ f 

feixe é dado em minutos. Na parte superio~, da planilha pode-se encontrar o tempo total 

de utilização do feixe de, tratamento no mês. Es~e valor é obtido a partir da soma dos . ' -

tempos de feixe de todos os campos tratados durante o mês. 
I.' " . 

Alguns valores calculados são mostrados na parte supenor da planilha. O 
, . '. :;'.' 

número de campos de tratamento no mês é calculado pela multiplicação do número de 
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campos por fração pelo número de frações de tratamento. A dose entregue no isocentro 

por mês é calculada pela, multiplicação da dose por fração pelo número, de frações do 

tratamento. Por fim, a dose por campo éa divisão entre a dose entregue noisocentropor 

mês e o número de campos do tratamento no ,mês. 

3.3. Cálculo dos par.âmetros de blindagem ' 

3.3.1. Número de Pacientes. 

Neste trabalho, os controles da qualidade (CQ) dos tratamentos com' IMRT 

foram considerados como' 'séndouín 'trâfuri:iento . 'de ddSe' única.' Também, será 

introduzida a ideia da utilização de frações'por âia:;en{vez 'depâêiehtes por dia'. Muitas 

vezes o mesmo paciente trata dois sítios diferentes e; pôrtantó~sé' considerássemos 

apenas o número de pacientes, estaríamos negligehciando' as demais doses entregues em 

mais de um sítio tratado. Para efeitos de cálculos de blindagens, é pertinente a 

contabilização das frações que são realizadas por dia, visto queó interesse é álotalidade 

da dose que é entregue no isocentro, e na radiação de fuga do cabeçote do acelerador. 

Considerou-se o número defráções realizadas rio mêS' como sendo representado 

pela sorila de todas as 'frações realizadas no;mês. Para:lantó, fOÍ'soniàdo'o núlnerb de' 

frações nó mês de cada paciente, sepiarandoa técnicaempreg3:da e'irlcluindo'os 

controles de qualidades para o caso de JMRT e tadiocirurgía, 'de'ácordocôm a equação 

(3.2). 

(3.2) 

A equação 3.2 permite calculare, nÚll1erototal de fraçÕesrêalizádas em um mês, 

para' uma técnica específica. Pará se obter o nÚÍner'o'fotal de fraçÕes' desenvolvidaS na 
instalação, é necessário somar as frações tealizadas'parácada téCnica empregada:. Nesta 

pesquisa, o número de pacientesfofeStabeleddb'de acordÓ com a técnica com' qué'ele 

foi tratado. Dessa forma, é possível desacoptar o. cálculo da carga de trabalho como 

recomepda a NCRP 15~,[13]. 

FTo~al = fçonv + F1MRT + F~RS ; q.3) 

ondt?, 

Ftotal é número total de frações em um mês; 

F conv é número total de frações de ra~ipterapia çonvencional em um mês; 
.... ' •• , • ." F • 

FTMRT é número total de frações utilizando IMRT em um mês; 

51 



FRCE é número totalde frações utilizando'radiocirurgiaemum mês; . 

O cálculo' do. número de frações realizadas por . dia foi desenvolvido em dois 

passos: primeim, dividindo o número de frações realizadas em . um mês pelo número· 

médio de dias úteis em um mês (equação. 3A);.Segundo, calculando a média das frações 

realizadas por dia nos seis meses da pesquisa. A equação 3.5 possibilita calcular a média 

final do número de frações realizadas por,dia:.n.à!instalação radiativa, 

Ond~, . ! . 

(F/dia) • = Ftécnica 
mes dlal1tll 

F fdta = ~:W=1JF/dia)mês 
n 

(F/qia)niês é,a média,Ào mÍmerc;> .de .frações por .dia .em um,mês; .. 
'"' . _." • ) _. _:.' ,_ . J.... .' . ,. . . 

F técnica. é. O número .defrações ,aplica,d.as em:um Q,lês; . . . . " . -' '."'.' 

Diaútil é ,.~ média. 4~ di~ úteis~tp um mês; 

F I dia é a m~ia de frações po,r dii! .. 

3.3.2 .. Média de dose entre@e. 

(3.4) 

(3.5) 

O cálculo. da dose. por fração foj, desenv.olvido' de forma sem.eJlJ.ante ao cálculo . . , 

do núW,'tt:o 4e fr~çõ,es, e segue ~seguID,.t~,sequênciade ~.áJGulo: In,iciaImepte; são 

somapasas, dosçs . en!r,egues por fração.de tratatIleptoe,m cada mês, confonne .a equaçã() 

3.6. Esta equação fornece o total de dose entregue, .por téc.nica empreg~da. O método de 

cálculo da dose entregue por tratamento foi mencionado na sessão 3.2.1. 

Dtécnic;a =: l,;f.=.1{ Dose entregue )t 
, " ' ,> 

(3.6) 

A média da .d()s~ entregue por fração .no mês;. para c;;td~ técnica. ~e tratamento, é 

calclllada,J)Qf .mei~ d;;t divisão enn:e a. dose ... administrada por .. uma técnica no mês 

(Dtécnica) pelo número .~~ ,fraçõesreali:z;a,das cOQ,l lltna determinada técnica no mês. A 

equação (3.7) pos.pennite calclllar a U1,édi~4e 4oseentre~e por fração no mês. 

, (3.7) 

Para a obtenção da média de dose por fração devjdo a todas as téCnicas 

empregadas na instalação é necessário somàr- aS"doses entregues por cada técnica 

(equação 3.8) e, por fim, dividir o valor obtido pelo número total de fraçõei{ôbtido na 

equação 3.3. 

(3.8) 
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(D )- E(L>totaDm 
Total m - (Ftotal)m 

onde, 

D tota1 é o total de dose por fração refere~te a todas as técnicas em um mês; 

Dconv' é o tot~l de dose por fração devido à técnica conven~ional em um mês; 

DIMRT é ó total d~ dóse por fração devido à técnica IMRT em um mês; 

DRCE é o total de dos~ por fração devido à técnica RCEem um mês; 

Dn é o total de dose por.fração devido à técnicas n em um mês. 

(3.9) 

A média de. dose ·,por . fração para cada técnica empregada 

((Doseffração}técnicá), bem como a média de dose por fração devido a todas as 

técnicas utilizadas ((Doselfração)totaz),fótam calculadas com base nas equações 3.10 

e 3.11, respectivamente. 

(Doseffrâção) ' '. ~~~';"l(Dtécnica)m técnlca - n (3.10) 

'. (Do$effraçãq)total = rm=1(:rota1)m . (3.11) 

3.3.3. Cálculo <lo fator<le uso.' 

, Para calcular o fator de uso, foram criados interv~os de ângtIlos em que o feixe 

permanecesse direcionado a. uma dada barreira. Os intervalqs criados. fqram; de 3160 à 

450 para o feixe dirigido ao chão, de46° à 1350 para o feixe apontat).do para umad3s 

laterais, d.e 136~ à 2250 para o feixe direcionado para o, teto e 2260 à 3150 p~a .0 feixe 

dirigido para oup;al~teraL .' , 

Por definição, o fator de uso é a fração de tempo em que o feixe permane.ce 

direcionado a uma barreira. Dessa fonna,flJi somado. o tempo em que o feixe . . . 

permanece ligado com o gantry posicionado emcàda intervalo de ângulos mencionados 

no parágrafo anterior. Na sequência, dividiu-se o valor do tempo de feixe ligado no 

intervalo de ângulo de interesse pelo valor do tempo total de feixe ligado. 

3.3.4. Cálculo dá carga de trabaIho 

Como defmido no capítulo~terió~, a' carga de trabalho é Uma ~andezaque 
reflete a quantid~de'de' dose absorvida a uni metro do~lvo de um àce1enldorlinear 

durante seu funcionamento. A carga de trabalho de um acelerador linear médico' pode 
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ser calculada pela multiplicação das médias de pacientes por semana e dose 

administrada a cada paciente [13]. Nesse trabalho, essas médias foram calculadas com 

base nas equações mencionadas nesta seção. Além disso, a carga de trabalho secundária 
. ., I' : 

foi desacoplada da primária, de acordo com as recomendações qa NCRP 151 [131. 
, <- ': 

Assim, a carga de trabalho primária foi calculada conforme a equação ~baixo: 
',' l 

w, . = Dose absorvl~a XpaClen~~s X.. . ~ , 
prt paclentes" .: 'Dta' '. 'Semana' 

(3.17) 

A carga de trabalho secundária foi . calculada· • com base .' nas técnicas 

desenvolvidas nas instalações radiativas) pesquisadas .. Assim,. foram' 'somadas as 

contribuições de cada técnica. desenvolvida conformearecomenqaçã() da. NCRP 151. 

Wsec,=Wconll + C ~,WIMRT+ WTBl+:W~a+"":'.;, J..' (3.:1,8) 

Onde, 

Wsec é a carga de trabalho, secundária (qada em Gy(~ew); , , 
• \ ~ "'0" , ; ,1 

W conv é a carga de trabalho secundária devido à técnica Co?veJ:1?ional; 

W1MRT é a carga de trabalho' secundári~-devido à techÍca derMRT; 

WRCE é a carga de trabalho secundária devido à técnica de RCE; 

W1CI é a carga de trabalho secundária devido à técnica de ICI; . ., 

C é o fator IMRT. 

As contribuições de cada técnica para a drrgade trabalho secoodárià foram 

calculadas por meio da equàção 3.17, onde, p'ara este caso, 'as rriédias' temetem áos 

dados da técnica de iriteresse. Para cada contribuíção; foram selecionados' apenas os 

dados dos tratainentosqueempregama técnica'dejritéresse.Pot exemplo, para calcUlar 

a contribuição dos tratamentos com IMR T a equação 3.17 deve ~er- reescrita da seguinte 

forma: ' 

W
' Dose'absorvldal1.,jRT PaClenteslMRT " Dla' - x X---

IMRT - PaclenteS{I1RT Dla. Semana 
(3.19) 

3.3.5. Média do tamanho de campo 

o tamanho de campo de cada tratamento é calq.da,do na planilha, cQnforme 
,,' .' ! " ';',' , 

mencionado na seção 3.2.1. Inicialmente, foram calcUladas as médias dos tamanhos de 

campos tratados em cada mês. ,Por .fim, foi ca.1cUlafla :anna mé9ia ,~médias dos 
> ( , • : '. - ' • ". : • ~ 

tamanhos de campos tratados calculados anteriormente. Essas médias foram calculadas '. . . , . , , . . ':", '.,.:~ . : -) : ' .', ;,'. '.~ '- "': .' "". . , 

e os erros associados a elas também f()ram avaliados. 
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3.4. Cálculo e comparação de barreir.as 

o cálculo das barreiras foi realizado utilizando as metodologias propostas pelos 

respectivos projetos das instalações radiativas aqui estudadas. Foi criada, uma . planilha 

de cálculo onde foram dispostos os vários parâmetros · necessários para o cálculo de 

barreiras. Em uma única planilha se encontram · os cálculos de todas as "barreiras 

mencionadas nos projetos aprovados pela CNEN. A figura. 3.3 ilustra a planilha 

utilizada para a comparação das 'barreiras ·primárias. 

Figura 3.3 - Exemplo da planilha de cálculo das batrefrás primárias .. 

Nesta planilha, as barreiras mencionadas ' no proj eto são calculadas duas vezes 

utilizando o mesmo método, mas utilizando parâmetros diferentes. No primeiro cálculo, 

que neste trabalho será chamado de ~álculo te6nco, utilizamos os parâmetros fornecidos 
.' • _ . j' • I' . 

no projeto, para fins de validaçao da planilha e a posterior comparação com os 

result~dos obtidos. No ~egundo cálculo, o "cálculo realístic~", asesp~ssui-as que seriam 

necessáTIas para as b~eiras fo~am estimadas a' partrr dos· dad~s ~btl'dos na pesquisa de 
,/ 

campo. 

Com vistas à validação dos algoritmos utilizados na planilha de.' cálcUi~ de 

barreiras, foram inseridos na planilha os parâmetros de cálculo empregados no projeto 

aprovado pela CNEN. Caso o resultado das espessuras das b~eirâs' f~inecido pelà 

planilha seja igual às espessuras de barreira propostas no projeto aprovado, a planilha é 

considerada válida. 
.i :,:,', . L' I., 

Uma vez validada, a planilha de cálculo de barreiras é utilizada para estimar as 

espess~as d~s mesmas barr~iràs mencio~ad~s' no projeto, t~d~via~ ;ag~i~,utili;ándo os 

parâmetros de tratamento rea1izados" ~o ~oÜdiano das 'instalações aquie~t1ld~dâs. No 
. "," " I , " ' . - j • . ~ 

entanto~ alguns fatores e parâmetros utilizados no cálculo teórico ainda são empregados 
• , , • • < '. • l ~ t J • , I • _ !, 

no cálculo realístico. Os parâmetros de cálculo leva:ntados a partir da rotina de ' ciper~~ão 
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das instalações são: número de pacientes, média dedose"média de campos, fatorêde uso, 

carga de trabalho e tamanho de campo. Os demais fatores necessários para o cálculo de 

barreiras, tanto pelo.método da limitação da dose;quanto pelo, método dá otimização da 

dose, foram os mesmos utilizados no projeto aprovado, 

O cálculo da espessura: da porta ,apresentado no projeto da instalação B é 

baseado na metodologia, sugerida pela NCRP 51. :Esta.publicaçãosugere o uso' da 

equação 15 para:o Gálculo da dose.nasaída,dQ labirinto'de uma sala de radioterapia, 

Esta equação é recomendada para a blindagem:de raios-X produzidos ,abaixo de 10 MV. 

',:~~~M~!f:~~~:'~"~~~t>~.~~,~~::!~,~f;~t~:;!~~~~~1~~~j;1:'~~·~~·\?':';~;'j:.'~:::,:i.,;'~':;) .. · .. 
Onª~~ 
ai é o coeficiente de reflexão para q feixe incidentes na primeira superficie 

, refletora. 
";'-" " 

• --< • •• - ~ 

AI .:: é a área atingida pelo feixe na pri~eira suptrlÍcie refletora. 

" Q2':" Ç,Q cQ!:tfip!en.ttt4ç :refle~~Q"p~~f<$tQ,Q~,qeQ,5MeYJ~tle,tiQ..9,~,,:gQ$ roateriai~ 
subsequentes (considera4olJ meSnW para todas,a~ refleJ,C,ões subseq),lentes). 

•• 1. '. , .• ,' , '. J' '"', .;. 

drq, dr2, •.• dTj - são as distâncias das linhas centrais de cada labirinto 

j - número de reflexões ocorridas. 
, I:, ' 

J ' ." 

No presente trabalho, o cálculo da espessura de porta foi realizado de acordo 
. ' • I, (). l·· ~' '! • E . ' , .' i I • ,~.": • .'. i":': . 

com a metodologia proposta na NCRP 151. Todavia, para fins de comparação entre as 
. ' ," ;"':J . > :.", • ' , - '. ..,'j • 

metodologias de cálculo propostas pelos relatórios,51 e 151 do NCRP, foram utilizadas 
,.' , .' ' .' , ': . , , ~ i . "'. . . .' 

duas planilhas de cálculo p~ estimar a espessura de porta. A primei,ra planilha utiliza a 
" .. , .. :. {, '.. ". .,' , , : ~ ., 1" • , ' •• ~ ';.' ' :, ' • , 

metodologia proposta no relatório 51 e a segunda utiliza a metodologia proposta pelo 

relatório 151. . ~ 

3.5. Cálculo do custo 

Foi realizado o cálculo do ~usto 'da ~ferença das espess~~, de barreiras 

propostas nos projeto~ analisados e ~s espessuras necessárias obtidas com ba,se nos 
;' , . . .. .. ; ; .;..- : ~ : :,': ' : : ' .. , , ( .;, ", ' ,. " ; ~: : . . '" , - I , '." ::! I. ; ) 

dados da pesquisa. Dessa. forma, é possível avaliar o impacto econômico do uso de 
'. :;',-' ~...,. ',':J .,.' .. ',::' .~:; ,:>,' . ~":., r ::i' ::·,'"~L.;::{··.~i> '~' \.~, . ... ·i ( .', .: , ',,:, ...... : "" /' ";' 

técnicas modernas de radioterapia sobre açonstrução de salas de radioterapia no país. 
" ~"i"·' , .' .',' ' ....' :" : ;- ~ , .: l' ,; ~! ·'-1' tI' :~.,~ ; , • ) '_: -, • :'" ,.:' ',: : " .. -:', .' • 

O custo da diferença foÍ calculado em uma planilha Excel. Os dados de entrada 
-. ". , ,-'.: I : ..... :'.'. " ._ . I;. 

da planilha são: diferença das espessuras, vqhllpe da barreira e custo do metro cúbico do 
• • "-,.' < • , j ,. ,,;. 
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concreto. O custo da barreira pode ser calculado pela multiplicação da diferença do 

volume de concreto pelo custo de uma unidade de volume de concreto. O volume, por 

sua vez, é obtido pela multiplicação da espessura pela área de cada barreira. Por fim, o 

custo total da diferença das barreiras é calculado pela somatória dos custos da diferença 

de cada barreira. 

Nas equações . ,!cima, 

'.'1,:' 

DVol = Volproj - V Oldados 

CB = $C.vol,X Dvol . 

(20) 

(21) 
! ' 

DVol é a diferença de volume entre as barreias estimadas no projeto e as barreir,!!s 
, ~ .. 

estimadas com base na rotina da instalação; 

Volproj é o volume das barreiras estimadas pélo projeto~ ' 

Voldados é o volume das barreiras estimadas com base no cálculo realístico; 

Cs é o custo da diferença de volllÍne entre aS bru'reiras. -éstimadas.' nó prbjeto--e as 

barreiras estimadas com base na rotina da instalação; 

CVol é o custo de uma' unidade; de volume de um màtériàI qualqher. - ; 
- - - - ---- - -- - --- --- - - -- - - - -- - - - - - - -----0 _ --------- --- _ --- _ _ ____ I 

I 
.• ,!, 

CALCULO DO CUSTO DA DrFERENçA 
I I 

1 - BARREIRAS PRIMÁRIAS ' 

Figura 3.4 - Exemplo da planilha, de cálculo 'do custo da diferença. 

. " . 
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4. ,Resultados e discussões 

A sewIir,' ~erã~' ap~~senta.dos os resultados obtid()s c()mbáse' nos'd~dos dos 

tratamentos realizados nas duas instalações,. A e B, e as estimativas das espessuras de 

blindagens necessárias parared~ir as doses aos limites estabelecidos em norma. A 
, 

partir desses resultados será feità uma 'análise comparativa com os parâmetros de 

cálculo e espessuras de blindagem utilizadas nos projetos de blindagens dàs ÍÍlsútlações 

estudadas. 

4.1. Parâmetros de cálculos4e~lind,agens 

4.1.1. Número de frações por dia na instaJação A 

< , 

A utilizaç,il.o ~<l'? n~~ro 4~ paçi,~ntes ll9 cálcuJo: Aa carga de trabalho do 

~~~~~rad0!o J~i ,S!~~~~~;;~~~<"~~~~~;i~~{tf~~~~~;:::·~~'tra~~~':,:~~~~OI),:11~;:. 
ÍnsiáiaçÕês. Nêste~ãicúlo"iambém Tonmt.colifempládrutâs" fulçÔes ' aos 'êóntroles' 'ae' 

f': ':.,~ \ -1'.:': ":~:.~.: .... ~ >~ /.~, ;:'":~ .~:: 1.) ': ... '; .... I. '" .< ... ' .:"" • 

qualidade dos tratamentos executados no período da pesquisa. Acredita-se que esta 
,)~:~;: , ~~,~:~:~·f~1)'.·~~~-:à:.:. ~ "'." ~)~;~~~~r~~::~~~~~~~~i$~\!~J);;7~k.:,.J~:,};:~}~~Jf:"~i'!~}~;fJ;~.~:t}t~~~t&.~:: ,~.~ S:S:f-~;~~.;:'·~ ·."'."::L ~~\~{i,:~~\'~:i ~~ ,~,I;,t~>~i", ',::·;',:·~::1,,~!"-' ~~; ':,,: i:o .~. '~~:,:: ':~~ ~~~';~ 
forma de abordagem nocálculo:do número depacíentes fornece uni resultado da carga, 

"' -, .;' 

de trabalho um pouco mais próxima da re.alidade. 

Na figura 4.1 pode sçr .Rfi~~iv,~flo::o nUtiIero t~tal;de fraçõ~s'administradas aos 
, . '!j;;_:~ .• ;.>.,", "y(', .... ",.,.' "' . " •• 1 _ •• ' .' 

i1~~~,f!!~::;I!P~i·~!jJt~,j!~~!l~~\;A:Ú?~J:>~j~J;~~ii~~~f!l~~,:~~~EQ~i~~;'!r!t~~~l/PW~'~~~ 
para cada técmca. Os dââos foram coletados ue janeiro a junlio de:2óiL'edq,'óis ' 

,;~! ,"" ' . " .". - ,'o 

tlovamente;et1lj:qnho4,çd~P 12,Pllr:;t verificM se à~Çq9diçºes alJ.tes ,91?s~rvadas ainda '$~ , 
" , 

Jiiantmnam. 

Para o período estudado, conclui .. seiquea média donútnero 'de'frações por dia na 

instalação A é de 22 ± 3,6 frac/dia. Dentre as técnicas empregadas houve, em média, 4 ± 

0,44 frac/dia com IMRT e 17 ± 3,8 frac/dia com 3D-CRT convencional. Não foi 

observado o emprego de técnicas de irradiação de corpo inteiro - TBI ou de 

radiocirurgia estereotáxica - RCE na instalação A. 

Pode-se perceber, através da análise da figura 4.1, que houve uma grande 

variação no número frações por dia em cada mês pesquisado. O número máximo de 

frações por dia ocorreu no mês de janeiro e atingiu a marca de 32 frac/dia. Já no mês de 

maio houve a menor média, 8 frac/dia. É importante ressaltar que a média de frações 
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pode variar dependendo de diversas condições do serviço de radioterapia, entretanto, 

essa variação geralmente não é demasiada. No caso específico da instalação A, acredita

se que a causa da grande variação do número de frações por dia encontra-se no fato de 

que, no petiodo da pesquisa, o acelerador não estava com todos os sistemas 

comissionados e, portanto, operava com restrições quanto ao emprego de técnicas mais 

complexas. Neste período de inserção na rotina hospitalar, o acelerador recebeu apenas 
I ' • , 

casos especiais para serem tratados com IMR T, que requeriam apenas os recursos 
., 

disponíveis naquele momento. 

..-..40 
I:': :a 35 --. 
~ 30 
• ~25 

.15 
o 
Potl0 

Número de rraçõ~s por dia na instalação A 

• ,Convencional/dia 

.IMRT/dia 

. TOTt'L frac/dia 

Figura 4.1 - Número de frações por dia, classificadas por técnica empregada. 

Devido a graÍlde flutuação dos parâmetros de cálculo de blindagem para a 

instalação A, foi feito um novo levantamento de verificação referente aos tratamentos 

realizados no mês de junho de 2012. A média de frações por dia para o mês de junho de 
) .4; . \ " " , 

2012 está acima da média d~ maior parte dos meses estudados ,em 2011, como,pode ser 

observado na figura 4.1. O número de frações por dia com IMRT aumenta mais de 50% . . . . .-

em relação à média de frações por dia com IMRT nos seis primeiros meses de 20ll. 

O tlúmero de pacientes por dia utilizado no projeto de blindagem da instalação A 
, ' , 

é aproximadamente três vezes maior do que o número de pacientes por dia observado 
• '.,' ~ • I ~ • '. , - • 

durante a rotina de operação dessa instalação. O número de setenta pacientes por dia, 
\ :' , " J' '. _; 

estimado no projeto, também está acuna do número máximo de pacientes por dia 
; 

, " 

registrado. 
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4.1.2. Número de frações por dia na instalação B 

Na instalação B (privada), a média do total de frações por dia obserVada foi d~ 
( •• ; (. I . • , 

37 ± 2 frac/dia. Nessa instalação, a fração de tratamentos com IMRT exced~ em 47,3% 
r • -'j 

os tratamentos convencionais, em todos os seis meses da pesquisa. Em média, o número 

de frações co~ IMRT foi de 28 ± 1 fracidü~, en~uanto que ~ " ~~e~~ de fraçÕes 

convencionais foi de 9 ± 2,5' fra~/dia. Nos meses de março ~ abrii d~ : 2012 hoúve um 
. , .. ' 

aumento do número de frações convencionais de 57% e 12%, respectivamente, em 

relação à média. Estés dados são· ilustrados na figura' 4.2: ," 

Número de frações por dia na instalação B 

60 ,-, 
~ 
;a 50 ---u 
(!t "", l:~ 

Ij.c ' 40 
'-' 
~ " ...... ' . 

"C 3Q 
."" CI 
c.. 20 
"l 
~ 

ICl 
10 u-

~ 

~ 
O 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

'Mês ' 

Figura 4.2 -. ~úmero de fraç,ões por dia, . .Çlassi{icadas por técnica 
empregada. 

Durante o período da pesquisa foram ;ealizádos 45 trat~~~~tos ' 'dé' :Rcf' Em ' 

média, foram empregadas 0,3 frac/dia com essa técnica. Como expostO no '~á:pífúl~ 2, o 

tratamento de RCE é realizado em uma única aplicação; com alta 'dose. Est~' é' uma 

técnica complexa e com fimitações refere~tes à sua indicaçãó' e, portirntb: o número de 

tratamentos cOm ReE -6 bem menor do que os tratamentos Cúnv~c1'onaise de lMRT. 

De modo a simplificar o cálculo das e'spessuras das barrei~as par~' ~ ; iri~t~l~çãoB, 
o número de frações c'om RCE por dia f()i' ~~nsiderado 
incluído no cálculó da' média de frações IMRTJdia. 
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Tabela 4.1 - Frações de ReE administradas na 
instalação B. 

Mês RCEfdia 

Fevereiro 16 .0,73 

Abril 2 · 0,09 , 

·Junho · 3 .0,,14 

Desvio médio 5,80 0,27 

No projeto de blindagem da instalação..B, foi. considerado um número total-de 50 

pacientes tratados por dia, sendo 40 pacientes tratados com à técnica -convencional e ·lO 

pacientes tratados com IMRT. O número máximo de frações registradas ocorreu,no mês 

de março. Neste mês, foram registradas 46 fração/dia, . em média, sendo 25 frações com 

IMRT e 21 frações convencionais. Em todos os meses registrados, o número de 

tratamentos com IMRT superam a estimativa do projeto, enquanto que o número de 

tratamentos convencionais permanece sempre abaixo do esperado do descrito 'no projeto 
"'1

c

" 

de blindagem. r~ l _.~ ~,~~ ~!l ~~ 
Os resultados obtldos paf1. ~ ~~er~ de Bacle~tes. 'p~t díai!i(fr~ções/dia) estão 

~ _ ~ ~ - . ~ ~ w ~ 

abaixo do número de pacientes ~~stimi.dos ~bs . ~~~je.ip~d~ bi!n<:tai~m das instalações 
. ~ . 'c"i; ." . '10 • ~~ . .-" ; 

estudadas. Na instalação A, o n~erb ~e pa~ente~~PQt ~~a ~~~ul~d~ é quase três vezes 
.' ~~ ~t~· ?;;~ J::,.' 4Zj; J. ~ '( r~ 

menor do que o estipulado pelo projeto de blindagem. A proporção entre o número de 

pacientes tratados com IMR T e por radioterapia convencional na instalação B foi de 75 

% de pacientes tratados com IMRT e 25 % tratados com técnicas convencionais. Por 

outro lado, a proporção apresentada pelo projeto foi 'de 20· % dos pacientes tràt:fdos com 

IMR T e 80 % tratados com técnicas convencionais. 

'. " 

.. 

A média de dose por fração calculada para a instalação A foi ' de 18~r ±' 2 
. 'i • ' 

cGy/fração. No entanto, a média de dose por frações com emprego de IMJiT f(!)i dê 192 
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± 14 cGy/fração e a média de dose por frações convencionais 191 ± 2,2 cGy/fração. Na 

figura 4.3 , pode-se observar o comportamento das médias de dose por fração em cada 
. -

mês pesquisado. É possível notar que, con:siderando as barras de erros das médias dos 

dados coletados nesta pésquisa as doses por fração com IMRT 'são iguais às doses por 

fração para tratamentos convencionais . ,', . 

De acordo com os dados coletadosem junho de 2012; a média de dose por 

fração com IMRT aumentou em 7,8% (206 cGy/fração) em relação a média de dose por 

fração dos seis primeiros meses de 2011. Pode-se observar n'à ,tábela 4.2 que houve um 

pequeno aumento no total de dose por fração e na dose por·IMRT. Por outro lado, a 

dose por frações convencionais diminuiu 3,6% em relação à 'lrtédia de dose por fração 

referente aos seis primeiros meses de 20 11. Acredita-se que' o ÜiCn!mento oCOlTido na 

dose por frações com IMRT se deve ao fato de que o acelerador estivesse com a maioria 

dos seus sistemas comissionados em m:eados de 2012. Urna· vez que , os sistemas de 

garantia da qualidade estão bem estabeleci40s,é posSível, elaborar tratamentos de maior 

complexidade, com uma maior d()se ·pof< ·fração~ . .',., 

Média de dose por fraçã6 . 

300 ,.-----------------'-,-... 
Q 
~eu 
~ 250 +---~------------

i!:: .' ' 
~200 +-~-__ =_~~-~~~~~-~~ 
\.!:) 
c.J 
'-' 150 
Q 

·,eu ' 
~ 100 

.!:: . 
; 50 
c.. . 
~ 
O'l 

Q Jan Fe~ Mar Àbr Mai Jun lun/12 

' M 'ês" 

• Convencional/frac 

• fMRTlfrac 

li Totar/fra~ 

, Figura 4:3.-Médi~ de dose por .fração, classific~da por técnica empregada, 
em cada mês na instalação A. 

: "1 

Tab la 4 2 M ' di d d • fr - • 6 d 2011 • 'unh d 2012 
[),bC (\111\ CllClUIl.tI Pl)! [)lhC I'\IRT plll FI lI;:jc) T\1t.tI dL' do.;c Pc)! 

\ k , II .ll':IU (d r) ILlljU) (c( 1\ Ildl' :ll\) rl.h;.il) 

I d I~ 11 .lc,lll ) 

Médias em Junho de 184 206 194 
2012 -------

Médias referentes ao , 191 ; " 19,2 , 189 
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4.1.4. Dose entregue por fração na instalação B 

A média de dose por fração calculada na- instalação B foi de 215 ± 6,9 

cGy/fração. Os tratamentos com IMRT apresentaram urna média de dose por fração de 

220 ± 5,7 cGy/fração e os tratamentos -cQnvencionais tiveram, em média, 204 ± 8,6 

cGy/fração, Por outro lado, nos cálculos da carga, de trabalho demonstrados no projeto 

da instalação Bpode-se perceber que a média de dosepor 'paciente utilizada foi de 200. 

cGy para tratamentos convencionais e 600 cGy para tratamentos com IMR T. É 

importante notar que a dose por fração com IMR T utilizada no proj eto é 

aproximadamente três vezes maior do que o valor médio calculado com base na rotina 

de operação dessa instalação. 

pose por fração _. 

300 -.------------------
c;> 
.= 
~250+---,;:-----------,---------

~ 
6 200 
Cj 
'-" 

~ 150 
CJ'o = 

.::: 100 ' 

'" Q 
Q" 50 
Q,I 
W> 

~ -

Jan Fev ' Mar Abr 'Mai • Jun.. 

Mês 

• Convencional 

.IMRT 

Figura 4.4 - M~dia de dose por fração, cJassificaqa por técnica empregada 
em cada mês na instalação B. ' - -

A média de dose por fração calculada pelos dados da rotina da instalação A está 

abaixo da média proposta no projeto, de 200 cGy/fração. A média de dose por fração 

ficou acima da média apresentada apenas para os tratamentos com IMR T, no mês de 

junho de 2012. Na instalação B, a média de dose por fração convencional calculada foi 

de 204 cGy por fração e a média de dose por fração com a utilização de IMRT foi de 

220 cGy/fração. Para fins de radioproteção, as diferenças entre a média de dose por 

paciente recomendadas pelas publicações do NCRP e PQRT e as médias de dose 

levantadas da rotina, devem ser levadas em conÍ'd no cálculo de blindagens de uma 

instalação. 
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4.1.5. Cálculo do fator de uso para a instalação A 

No cálculo do fator de uso para instalação A, obteve-se uma média de 186 ± 

14,3 minutos de feixe ligado e direcionado para o piso da sala de.tratamento. Este dado 

corresponde a 30 %' do uso total do feixe primário, ou seja, U = 217. O projeto de 

blindagem da instalação A utilizou um fator de uso igual a 3/7 no cálculo da espessura 

do piso. A diferença entre o fator de uso analítico e o fator deuso obtido com base na 

rotina de tratamentos é de 14 % ou 92 minutos de feixe direcionado a esta barreira. 

Quando este valor.é comparado com o fator de uso para o intervalo de ângulo que atinge 

o piso, proposto pela NCRP 151 e apresentado na tabela 2.5, pode-se afirmar que não há 

diferença. 

O feixe do acelerador permanece ligado e direcionado à barreira lateral B 130 ± 

22 minutos, em média. Os dados demonstram' que a lateral B permaneceu exposta ao 

feixe primário 809 minutos no mês de fevereiro de 2011 enquanto que no mês de maio 

do mesmo ano a exposição foi de 74 minutos. No cálculo da mé,4ia de tempo em que o 
';i.,~:: 

feixe permanece ligado e 4lf.ecion~Qo par~:a latê~~ B' fo{~espre#~do . o dado do mês de 
~:b:>. :t~t.r l.;,:·, '~J;il' ':t': <:". 

fevereiro, Acredita-se que º,;valór-t,te 60 %;,de feiJs?e direcfonadopara a lateral B, é uma 
'~~' :(~,. '.< ~i~ ~:lc i!:.~C) 

situação atípica que não 'rett~te a tfJtIidad~~de'9P~fação ~,ssajn~~ação. Entretanto, na 

sessão 4.2.1 é feita uma'an~ise~sl~cífiC~~o imP.~cto-do,~fatortde uso ~bservados no 
~.r - .'?";;:, ~5;', . ,.:/.' l~"" "f 0./ .. 

mês de fevereiro. Os dàdo~;refereates ao trator. dct}.usod~:lateral~tl3 apresentam a maior 

variação dentre as quatro barreiras primárias.- O fator de uso calculado para esta 

barreira, com base na média, é de U = 1/5, o que corresponde a 20 % do tempo total de 

feixe durante o período de 6 meses. A diferença entre o fator de uso calculado com base 

na rotina de operação e o apresentado no projeto é de 5,8 % o que representa, em média, 

38 minutos de feixe. 
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Figura 4.5 - TIustração das barreiras 'que são ' irradiadas pelo o 
feixe primário . quando o gantry é posi~ionado nos ângulos 
determinados, 

Fator de uso 
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e 
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I~ o 
~ 
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o 
chão Later'ár A 

Barreira 

Figura '4.6 - Fração de 'tempb 'em que b feixe permanece direcionado 
para as quatro baueir,as primálias da instalação A. 

De acordo com os dados de tratamento coletados, o teto é irradiado, em média, 

169 ± 19,4 minutos. Este tempo corresponde a 26 % do tenipó total de feixe ligado nesta 

instalação o que con-esponde a um fator de uso u·=, 1/4 .. O fatoI de uso utilizado ' no 

projeto 'para o cálculo da espessura do teto é de 217, Podemos' observar ,uma diferença 

muito pequena em relação ao fator de uso calculado com báse na rotina da instalação e o 

fator de uso proposto 'no projeto. É importante reiterar que os . fatores , de uso utilizados 
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no projeto são propostos pelà publicação do programa de qualidade em radioterapia 

PQRT [27]. 

Por fim, a lateral A dessa instalação foi irradiada, em média, 163 ± 28,5 minutos. 

Este tempo de conesponde a 25 % do tempo total de feixe ligado nesta instalação 

durante o período da pesquisa. Assim, o fator de uso para a lateral A é de 1/4. A 

diferença e~tre o \fator de uso utilizado no projeto para esta barreira e:o fator de uso 

calculado com base na rotina de operação dessa instalação conesponde a 10,8 % do 

tempo total de feixe ligado. Esta 'barreira é calculada considerando uma área de 

ocupação elevada, visto que área a ser protegida é a sala de espera de pacientes. É 

importante ress~ltar a: rel~vância dessa difere,nça quando. esta'é associada ao fator de 

ocupação para esta área, que por sua veZ é classificáda como área liVre. A análise do 

impacto analítico dessa diferença, em tennos de espessura de barreira será discutida na 

seção 42.1. 

4.1.6. Cálculo do fator de uso para a instalação B 

No 

distribuído 

distribuição 

utiliza mUltm 

Acredita-se que esta 

T. A técnica de IMRT 

discutido na subseção 

4.1.2, o número de frações com IMRT foi muito superior ao número de frações 

convencionais para esta instalação. [ 

Em média, o chão dessa instalação foi inadiado por 617,2 ± 36,5 minutos 

durante os seis primeiros weses de 2012.Ess~tempo corresponde a 33,3 % .do tempo de 

feixe total ligado durante a pesquisa, ou seja, o fator de uso paraopÍso é de U = 1/3. O 

fator de uso para o piso proposto no projeto de blindagem da instalação B foi de 317. O 

piso dessa instalação foi. a barreira mais irradiada. O grande número de: tratamentos de 

IMRT e os tratamentos de RCE podem ser apontados como causa para"oalto tempo de 

irradiação dessa barreira. Isso porque cada um destes tratamentos de IMRT e RCE é 

submetido a· 'um controle de qualidade onde. todos os campos qUé o compõe são 

checados a zero .grau. Dessa fonna, .o tempo total de irradiação de uma fração, que seria 

distribuído para todas as barreiras ocorre com o feixe direcionadopara:o .piso. 
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Figura 4.7 - Fração de tempo em que o feixe permanecedirecíonado 
para as quatro barreiras primárias da instalação B. 

De acordo com os dados coletados, o acelerador permaneceu 321 ± 25,1 minutos 

com o feixe direcionado para lateral A. Assim, o fator de uso da lateral A é de 17 % ou 

1/6. A diferença do fator de uso calculado experimenta!hnente' e o fátor de uso 

estipulado pelo projeto dessa instalação é muito pequena. O fator 'de uso proposto pelo 

projeto é de In. " • r .i 

O cálculo do fator de uso apreserita uma média de 45'3,4 ± 27,8 minutos dé feixe 

ligado e direcionado para o teto da sala de tratamento. Este dado corresponde a 24'% do' 

uso total do feixe primário, ou seja; tJ =' v...A l~teral B fóí irradiada, em média, 458,4 ± 
i I !: 

35,7 minutos, que corresponde aproximad~ente a25 % do tempo total de feixe ligado. 
. .. . .... . ~ 

Portanto, o fator de uso ~ra'·o 'teto' e,a lateral 'I~lé de U = ~4. 

O projeto dessa sala propõe 1./7 e 1/7 para o tetó e lateral B, respectivamente. A 

diferença entre os fatores de uso utilizados no projeto para estas barreiras e os fatores de 

uso calculados com base na rotina de operação dessa instalação corresponde a 11 % 

para o teto e 3 % para a lateral B. . 
As diferenças enti-e o fator de uso utilizado no projeto e o calculado pela rotina 

"'. • ! 

da instalação expôs situações conservadoras e situações q~~ podem subestimar as doses 

ocupacionais nas instalações estudadas:·O fator de uso: parar o p~so estimado no projeto 

corresponde., em média, a 270 minúíóS do tempo· de feixi -ligadO durante os seis meses. 

da pesquisa. A diferença entre o fator de uso calculado e o fator de uso estimado no 
" . : " . 

projeto indica que houve superestimação do tempo de feixe para o piso. Ou seja, a 
l, ' ' 
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fração de tempo em que o acelerador permanece. ligado e direcionado para o piso é 
, - ;". 

estimado 92 minutos a mais do que ocorre na realidade de operação desse acelerador. O 

fator de uso para a lateral B também foi superestimado. Para esta barreira, a fração de 
~.t;. ':,-, 

tempo em que o acelerador permanece ligado e direcionado i.; piso é estimado 54,6 

minutos amai ' 

o fator de us 

respectivamen 

fator de uso s11. . - timado 
:~f.(~;,~~ 

minutos. De acordo com os 

Ç!rador. Por ,outro lado, 

. foram . subestimados, 

B, as barreiras com 

a lateral .&, em 70,2 

da pesqUlsa, o acelerador da ' instalação B irradia o 

teto 189,1 minutos a mais do que o prev~sto .po projeto. Outra barreira em que o fator de 

uso é subestimado nesta instalação é a lateral A. Esta barreira é irradiada 56,7 minutos a 

mais do que o previsto pelQ, projeto de b;línd.agem dessa instalação, 

4,1.7, Média do tamanho de campo na instalação A 

O tamanho de cat;npo do.s tratamentos .realizados na instalação A apresentam 
. . . 

wna média, d~ 204 cm2
. com up1desv~o médio de 9,43 çm2

• Esse tamanhQ de campo 

representa um campo quadrado equivalente a 14,3 em x 14,3 em. O tamanllO de qmwo 

máxqno utilizado nesta instalaçã,o .foi de. 607 cm\ . para. wn tratament() ~a região do 

abdômen. :i l ,-

Tabela .4.3 ." Média dos tamaphos d,e 
em cada 

, 

No projeto de blindagem' da i~'st~l~ção A: . nos cálcuÍos ' das espessuras das 
, . (l', : .• ';". ',.:~ ,,~, ::" . .' ' •. ~'~~'1':'~: '.; ._; .. ' ", ... ~ , ' • 

barreiras, é considerado um tamanho de campo de 400 cm2
• Com base na equação 2.11, 

68 



pode-se inferir que o tamanho de campo F é diretamente proporcional à transmissão B. 

Dessa forma, -este parâmetro influencia diretamente no cálculo da espessura das 

barreiras secundárias. O tamanho de campo utilizado nos cálculos do projeto é baseado 

na recomendação da NCRP 151 [13], ou seja, 400 cm2 (20 cm x 20 em). 

4.1 .8. Média do tamanho de campo na instalação B 

O tamanho de campo dos tratamentos realizados na instalação B apresentam 

uma média de 158 cm2
, com um desvio médio de .26 cm2

• Esse tamanho-de campo 

representa um campo quadrado equivalente a 12,5 cm x 12,5 cm. O tamanho de campo 

máximo utilizado nesta instalação foi de 1159 cm2
, para um tratamento de cabeça e 

pescoço. 

No projeto de blindagem da instalação B é obedecida a recomendação da NCRP 

151 [13], que se utilize um tamanho de campo de F = 400 cm2 nos cálculos. Pode-se 

observar que a média dos tamanhos de campos dos tratamentos desenvolvidos na , 

instalação B é 60,5 % menor do que o tamanho de campo recomendado pela NCRP. 

Tabela 4.4 - Média do tamanho de 
campo para de em cada 

Outro parâmetro avaliado, a média do tamanho de campo dos tratamentos, 

também pode influenciar no cálculo de barreiras de uma instalação, mais 

especificamente as barreiras secundárias. Os resultados obtidos na pesquisa revelam que 

os tamanhos de campo utilizados são muito menores do que o valor recomendado pela 

NCRP. A média do tamanho de campo de tratamento calculado com base na rotina da 
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instalação A ,é 51 % menor do que os 400 cm2 utilizados nos cálculos do projeto. Em 

média, o tamanho de campo dos tratamentos realizados na instalação B são 60,5 % 

menores do que preconiza a NCRP. 

4.1.9. Calculo da carga de trabalho da instalação A 

A carga de trabalho do acelerador Trilogy® da instalação A foi calculada de 

acordo com a equação 3.17. Respeitando a recomendação de cálculo, foram utilizadas 

as médias de dose por fração, frações por dia e dias por semana. Dessa forma, a carga de 

trabalho primária encontrada com base na rotina de operação da' instalação A é de 204 

Gy/sem. Este resultado é muito inferior ao valor da carga de trabalho prevista no projeto 

da instalação A, que é de 1000 Gy/sem. Além disso, a carga de trabalho secundária, 

calculada com base na rotina de operação, foi de 377 Gy por semana, considerando-se 

um fatorTMRT C = 5. A figura 4.8 ilustra a planilha utilizada para o cálculo da carga d'e 

trabalho da instalação A. 

No projeto de blindagem da sala do acelerador Trilogy®i é descritauma carga de 

trabalho de 1000 Gy por semana, e é ressaltado que este é um valor conservativo -

equivalente a 70 pacientes por dia -, que reflete de modo realístico a utilização média 

prevista para o equipamento. Este, valor de carga de trabalho é recomendado pela NCRP 

49 [15], para aceleradores lin~es de até 10 MV. 

Se forem considerados os 70 pacientes tratados I'0r dia' e a média de dose por 

paciente mantiver-se igual aos 189cGy/fração, a carga de~trabalho primária aumentará 

em 55 % chegando a 661,5 Gy por semana. Para fazer a mesma análise referente à carga 

de trabalho secundária, é necessário estipular o percentuàl de pacientes tratados com 

IMRT. Assim, fica aqui estabelecída a proporção, observada ~os dados de junho de 

2012, de 57 % (40 pacientes) dos pacientes sendorratados com a técnica 3D 

convencional e 43 % (30 pacientes) sendo tratados com IMRT: Neste caso a carga de 

trabalho secundária atinge o valor de 1822 Gy por semana. 
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Figura 4.8 - Exemplo da planilha de cálcu~o da~arga de trabalho primária e secundária 
da instalação A. 

Outro fato importante parte do principio de limitação da dose. A projeção' desse 

, ,', ';No1i~' ~,êJa-r-1i,â;~ 
;1~~~~~1~'flf~·~~~~;j 

essa ldela, foram 

selecionados os casos maise~trem~s de média d~ dqsle/fração e fràção/dia, obtidos na, 

pesquisa, e por fim foi estabelecid<l; ,a carga de trabalho. Os resultados obtidos para"a 

carga de trabalho primária e secundária foni.in~ , respectivamente, 642 Gy/sem e 2134 

Gy/sem. A figura 4.9 ilustra a planilha utilizada para o cálculo da carga de trabalho da 

instalaç,ã9 .A, para o caso mais, extremo. 

,Dose/Fraçã0--.J 330 ~ 
Conv. 'Frações/dia '-16,00 1 

" 1,-,.,- -, - , -- -+ - , - --f 
'1OIa/sem ' , t 5,00 r 

w 
IcGy/sem IGy/se'm .--,--
t 2.6~69,86l 263,7 

~seJFração_l_623 ---! ~y/se~lIGy/sem 
:F.i3ões/dia -l 12,00 1 1 1 

IMRT - - - - -! W t 
~ia/sem _ +- 5,00-:.-1 1187p4~,56L 1,870,4 

'C'MRT '5, l I 

2134 

4.9 .:. Exemplo da planilha cálculo dâ carga de ,trãoalho' primária é s'ecundária 
utiJizando daqo,s qu.~ ~efletem c<mdições de operaç~oextt:emas na inst~lação A. 
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rotina de tratament6 dbâce'leradot,é de 300 Gy/sem. Este resultado está bem aquém do 
, . " ,' " " ." . ", ' , I 

valor de 1000 Gy/se~1, litil}zadó'~oprojeto de?l!n~fl~em dessa insta1.a~~? N~ :~ãbela, 4.5 

estão lis,tados os parâmetros utilizados 'no ' projeto "da instalaçãoB; para-- o-eálcJllo" da 
, ~.' " , ..' " ., 

carga de trabalho. Ás cargas de trabalho convencional e IMRT são s,Ç>lI}-adas à~arga , de , 

trabalho dosimétrica (de 100 Gy/sem) e, por fim, 'o autor do projeto adiciona 200 , 

Gy/sein, de inodo 'a sâtisfazer li recomendáção'da NCRP [13,15] : 

Tabela 4.5 - Parâmetros de cálculo da carga de trabalho primária apresentados no 
projeto de blíndagem da ínstalação B. 

Parúl1l~tro~ ( 'Ot1\ cncional 11\11~T 

Dosf/pacrente ' ' 
1------------+-----:-----+---------------------------------------------------

Paciénte7día 40 Pacíehtesfdíâ :i . iO 'paCíentésfdüi.' ,- " " . ' , 

Dia/semaná 

Carga di 'ti-ab~llho (W) 

i 5' dia/sem . - j -57dy~n~~-:-:'------:--~-------------:----:---

, i , 400 Gy/Sem .' ,:. ~ ' ,'! -r~30otiyiS~~-:-.,.-7--:-,\'-:---::-~-:---~o--,---':;---:-----
: I '. : ,- ,-;.~ • 

É importante notar que, no projeto dessiinstalação, ti dose por' pàcient~;' foi 

separada entre convencional e IMRT, sendo a ultima multiplicada por um fator 3. A 

tr~balho dç IMRT foi inultipÚcad~' ~~ruill fator cinco, como mosttaàü h~ e~pr~~'s'io 4.1. . . ~. . :..: ~', . ~. , ..... ~ 

Por outro lado~ a ~arga de _tra~alho , ~~~undári~ calcuiá,dà torri b~~~ "fi{~~~ina. ~.e 
operação da instalaçãó B não ultrapassou o valor de J621 Gy/sem. Mesmo para0 caso 

. l ,," , ,~ -:-•. ' ; • 

mais extremo, referente ao niê~ de maio de 2012~ a carga detra,balhó s,écuridária chega 
.' " f" 

apenas a 1988 Gy/serv. No mês de-maio foram aplicadas 4-1: frações por ,fia, sendo 34 

com IMR T e 7con:Vy.n~iRnais. A m.e~à- de dó,s~;porfràção fQí )d~: 2i? 'éqy7fraçãô, ,seJ.?do , 

225 cGylfração ãIliédia de dose emtratameritàs-conf IMRT e212 cGy!ftaçãda média ' 

de dose de tratamentos convencionais. Na figura 4.10 pode-se observar um exemplo da 

planilha de cálculo da carga de trabalho para a instalação B. 
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1529 

1621 

c' 

de cálculo da carga de trabalho primária e 

Baseando-se nos parâmetros de utilização observados nas instalaçÕes estudàdas, 

foi constatado que as cargas de trabalho primárias sao menores do que as' estiffi~tivas de 

carga de ' ttabalho mencionadas ' nos 'prdjetos das instalações: À :carga de trab<i11ió ' 

proposta' no proj do da instalação A 'segue a' recbmendaçãoda N CRP 49 ' e' não h!va em 

coota o aumentO da ridiação de fuga dévido aos ittatainentosIMRT.A:ocarg~de tràbalho 

secundária, que foi calculada 'com base na rotina'desta 'instátação 'tambení-está aquém do 

valor utilizado no projetá. Todavia, quando, pàra o cálculo da: carga (te t1-al)alh'o~ utiliza

se o número máximo de 70 pacientes proposto rio projeto de bí1ild~gein,iilanterldo~se as 

médias de dose realísticas observadas, a carga qe,tfél~alho secundária dessa instalação 

ultrapassa em 476 Gy semanais o valor recomendado. Portanto se um dia essa 

instalação vier a atender os 70 R~,cientes por dia, previstos no projeto da ir~.s.talação, suas 
. _o. ~;~ '_ , i,.~~~ 

blmdagens serao msuficlen!es. \.;~ " ~ "Jt;,'f1 _ o 

A d trab_l~: - g;z~ . "t~:~. "'fi'·- d blinHI da'" '. "~o+_l_ - B carga ;, ç o,,' iUlju,, ' P~' ','o,,:,; P,1,PPO$,Iif1,' nn.pr, oJ~ , ; e o ,~ , ', '·.~m tnR.Ll:1li:1çao 
, iA"',lI .",' ~~{"I,' ;?;I,i:. 0'-" o" -

.; ~~'" ,'- ~"'-I , 0 - ~ .. ~ . ~-' I ;J 

foi superest~ada, por unf::fato~1 . Est~ fog~ulti~~Jca\~pel~;~os~t~or paciente tratado 

com IMR T 'e, dessao formâ" im~1i.cou etn U;:~aumbiíto Ipside(~vetrta carga de trabalho 
',' jt: ,!~*; r.~.,.~)J ,':', ~~:~ 

secundária. Os resultados:,de ci :ga de, ~al(~~o p~âr}lle se~}ind~ obtidos durante a 

pesquisa na instalação B estão abaixo dos valores propostos pelo, projeto de blindagem. 

É importante notar que os resultados da caFga'de-tFabalho calculada com base na rotina 

estariam acima do valor proposto no projeto, caso a metodologia de cálculo da carga de 
. t. ,. " 

trabalho pri~ária propqsta pela NCRP fosse u~ili:z;a.d.ÇI. :p.o ,projeto c,iesta instçÍlaç\~o. 
j • • • • • ~,' " , ' '. 

, , 0-' 
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Nas figuras 4.7 e 4,8 são apr~s~ntadas as espessuras das barreiras primárias 
': .. - '" ',' " , 

requeridas para reduzir as doses aos limites ,e.s,t<ibelecidos· pela norÍmi 3.p~ · daCNEN, de 

acordo com os dados ~xpertmentais c?le;ados e os cálculos deblindagéns' d~sêritos nos 

projet9s ~ .COlll b?~e nas figuras, poderp s~~ c()mpar~das as espess~as .P~opost":.s_ pelo 

projeto com as espessuras obtidas~om base na rotina de operação das in$tar~ç~es, ,be~: 
. , . ' " ; .. ; . .. ~',' 

como as espessuras de balTeiras calculadas a partir das condições de operação mais 

extremas, registra~as ~ru:ant~ !\ p~squ,isa., 
- .. ', ' . " i\ 

, " ç0l!l base ~a ~~a . 4.7, f>~d,t;~~:e pq~eb,er qlle as espessur~ da.~ b;a.n:;eir~s 

prop9&tas p~l? p,!ojeto d~ ,~U,~da&~rq. são.,.f1.ffi"a .as qua'f~ ;b~rrei;tW~., m~j,~,re~ , d~l ql!~ , éI, 

espessura , calçul~da j com :b~se ~()~ . d~dos .. da "rqti.na ,d,a, il:lstala?~o. ~.I? I?-ép~,, : as 

espessuras das barreir~s: pr~árias Falculadas no projeto de . blindagçm .. ~ão 24, c~ , 

maiores .. Por outro . lado, qtr.;tnd.o se compara as espessuras calculftdas no projeto com, as 
" . .' J " h~ , .• .,"." ; .' :. .i " I • • ( 

espesso/as G~\c~la<ias _ c~m~ , ,~a,se~~s , p'anlmetr?s ma,is 

verificar. qlle: a lll~~ia d~s,.<~jferenças c&i .par~}9 Gm. 

extremos · opservados"pode-se , 
,. . " ': . ,', ! 

, ,- ~ ~ . . . .' , ." . '.:- • ,_o .• • , - . , ,'-' . 
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:; ,I, .. Barreiras Primárias 

- Pi-cijéto 

• Dacl'Os .' . 

--Extremo ' 

o 
""E ' ' Y '. Teto . , PiSo 

.Barreira" . ~ . 

, • i <. 

Figura 4.11 - Espessuras das quat:ro barrei~,as primárias da instalação A: 
retiradas': dos ' c;UcuÍo's apresehtádos ' rIO' prójbto 'aehlind~geni,ca1cütadas ' 
com base nas condições de funcionamento atual da instalação (Dados) ou 
calculadas levando-se em conta as situações mais extremas observadas na 
instalação. 
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Se no cálculo de espessuras forem considerados os fatores de uso observados no 

mês de fevereiro a média das diferenças entre as espessuras é ,de 27 cm. Neste caso 

todas as barreiras projetadas encontram-se superestimadas. Entretanto, quando as 

espessuras foram calculadas com base nos parâmetros mais extremos observados, foi 

verificado que a barreira E construída tem 2 cm ' de espessura , a menos do que . .o 

requerido pela rotina observada neste mês. É importante ressaltar que as condições 

extremas de operação observadas no m~.s de j~o?e 2012 podem refletir a ~~tuação de 

funcionamento mais recente da instalação A. 

COIl1 rylação à instalação B, as, diferenças ent~e as espessuras das barreiras 

projetadas e as barreiras calculadas com base, na rotina de operação. d,a instalaçã? foi de 

8 cm, para todas as barreiras. Contudo, a barreira C pr.<?j.eta~a foi ~uQestimada t'1m 8 clI,l, 

ou seja, a barreira C deveria ter no mínimo 8 cm a mais do que a espessura estimada, no 
.' ." , . 

projeto de blindagem. Quando comparamos as espessuras projetadas com a condição 
• ~.. ~ • .; ~ : ~. • '. ~ ,~'. • • • I 

mais extrema de operação registrada, têm;-s,e Wlla. diJerença de 6 cmpara as barreiras A 
., ,~. c ., 

e C 1. Por outro lado, com base nos dados mais extremos, a barreira C necessitaria de 10 

em de incremento na e~;p~~llfa da blindagem: A figura 4.8 ilustra as ~"'Pessuras das .'. ~ - ':~ !r I. !j' ., . 

barreiras primárias estimadas {i~eIQ ' PFojeto gp blin.qage~, pelas condiçfies de operação 
.. v' j;"f' r. ~.,~. ... ,. ~;,. , "-

da instalação (dados)ie pelas swa~õe~ mN~ ~~tr~~'~~ ~~sérap'~s~~ ,,~,' ~ 

200 
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Ê 140 
~ 120 
~ 

~ 100 
111 

'" 80 lU 
a. 
'" 60 141 

40 
20 
o 

A 

~ '~ . ~~ " ".; Y >-r, ;. ~; .~':~ 
Barreiras 'primán as '. 

E reto 

~arrelri}s 

Skysh'ine 

• Projeto 

. • Dàdo·s ' 

• Extremo 

Figura 4.12 - Espessuras das quatro barreiras' primárias da instalação B: 
retiradas do~ cãlculo's apresetitados'no' l~roJéto de 6iindage~,! calcuiadas 
com'base nas condições de funcionàmerito atual da instalaçã<:l '(Dado's) ou 
calGula~as lev,apcto:-se em cQnta as situaç.(;í,e,s ~ªis extremas obsery~da~. na , _ 
instalação. 

,- "., ; 
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A espessura da barreira primária resultante a partir ·de cálculos baseados na 

rotina de utilização sustenta a hipótese. de que uma espessura menor é necessária para 

barreira primária em instalações que ' utilizam · técnicas modernas de radioterapia, em 

contraponto , ,aos requisitos de espessura primária de instalações . que :utiliza. apenas 

técnicas de tratamento convencionais. ,.;\ 

4.2.2. Barieinls secUndárias e porta das InstaláCÕes A e B 
, ;, 

.• 1 

Nas figlli:às " 4.9, 4.10, 4.í 1 e 4.1'2' estão ilustradas as espessuras de' baneiras 

secundáriáS ' calculadas ' n~s' : prój etas de ' blindagens das ínst.üaçõ'es, as obtidas pelos 

dados. obSerVados. na rotina de opciaçã.ci dás. in~Õe.s. e pe1ó,<;;: ctadci.s. de operaÇã.d maís. 

extreIÍlos 'dos aceleradores. 

Barreiras secundárias espalhamento do feixe primário 
. I <, ",.J • . ,, '. . . no paCiente '. , . ., " ' .. 

. 60 . , 
-.. 
e 50 
c.# 
'-" 40 

C':S 
. . 6' 30 

til 
~ 20 

e-l0 
~ 00 

<õ Ç) 

" ' .' ' lO, " .. .;:~ , ' ~.:@ ';c' iii! "" ;' , r' 
. . ". i,"'!~ ...... \~,;~ .... p ,l~~,'{ ,,: ~~ 

Figura 4',13-.Espesso/.ªs ~~ barreitas~~cun~~t"ia~\~~ ins~aç~PJA · é~ 

As espessuras das · ' b.J~. as '~~Jlârias,~:tallr1krlas ';'~oni~ase na rotina de , ~#J ~~ ~~ . 1~~1 '.' ~ ~ 

operação da instalação A: $ão ~Jídas mfe1~jes às:'; 'esp~~ura~";proRistas no projeto de 

blindagem. Esta observação pode ser :Jeita tanto para os resultados oriundos da 

componente de espalhamento do feixe primário'·nb paciente (figura 4.9) como para os 

resultados da fuga do cabeçote (figura 4.11). Em média, as espessuras calculadas com 
, . .. ~ . i, j • / ~ .:' .' I .... · .,:', .': ,'. ,. .;:~. , ' ~,~ . ~~ :'; ... ; . 

os dados experimentais ~ão 7,6 .em }:nel1ore~ do. que as . espessuras de barreiras 
. I .,.'. :., . . J' . , . I,; " " !, 

secundárias prQpostas :o,o ·projeto. Poroutro :la.do,. "s .. espessuras r~qJleJ.jdªs para todas as 

barreiras seóundátiáS' quáridO' o 'acelerador opera 'em conâições exttemas"são'maibres do 

que as espessuras propostas no projeto dessa instalação. 
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Barreira secundária contribuição do espalhamento do 
paciente 

fiO ,---------,,--------------------------

__ 50 +---
E 
~4o -t---

= ; 30 -t---j 
~ 
~ 

õ..2o -t---
~ 

~ 10 -t-------1 

00 +---

7-'--ii-:-----&----+F~--~___r_ .~~~ 
f,i:f'. ...-

:S:-:---5ic,----,::----;,,:;----,i+-~__;_'__'_',i'--~ :;:7- . ~~r6)'eto 
~"--'"'-- ;ti . Da~os 

o 
Barreira 

• Extremo 

Figura 4.14 - Espessuras das barreiras secundárias da instalação B. 

Seguindo a descrição das baneiras do projeto da instalação B, apenas a bane ira 

D foi considerada para o ' cálculo d~ espessura para reduZir as doses devido à 

contribuição do espalhamento do feixé primário no pdcienle. Para este caso ~ esbessUrá 

da"barreira D proposta hó projeto é 25,7 cm hIaior tio que a espessmarequerida 'pela 

média dos dados experimentais e 24,4 cm maior do que ' a espessura calculada para a 

operação extrema do acelerador. 

Na figura 4.11, estão ilustradas as espessuras requeridas para as barh~itas 

secundáriàs da ins;tal<ição A pata reduzir as potenciais dóses 'devido à radiação de fuga 

do càbeÇote. As esPesSuras calcul~as pelos daoos experime'nUis são em média ' 14; '7 em 

menores do quê as' espessUras propostas n~ projeto rlessá instalãção. Pode-se; também, 

percebérque:'as éspess&!~ requéridásquando o 'á6eierador' opera rias condições' 'mais 

extremas registradas são, em média, ' 8,9 'cm màiore~ t que às ' espessuras propostas no ' 

projeto. 

A partir da figura 4.12, pode-se inferir que as espessuras das barreiras 

secundárias da instalação B projetadas são maiores do que as espessuras calculadas 

utilizando os dados experimentais. Em média, as espessuras calculadas pelos dados 

experimentais são 31 em menores do que as espessuras descritas no projeto de 

blindagem e as espessuras obtidas com base nas condições mais extremas registradas 

são, em média, 24 cm menores do que as espessuras propostas no projeto. 
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Fuga do-;j:~beçote .' 
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Figura 4.15 ~, Espessuras das barreiras secundárias da instalaC?ão A. 

Com rel<,tção à dose que chega à port;a da instalação A, not,a-&e que , a dose total 
, ., • ' " •. /, " . , l ' " ..., .~' " . . 

setnana~. calcu!aq~ ~o projeto d,e blindagetp, d~v.ido.a t04~s as, ~,w~tdb:qiçõ~s q\l~ . ~h~~am 

à porta, é d,e .1 ,8xlo-~ Sv/sem,~quanto que a dQse total calculada cpm base nos dados 
. , . J,. , . ~ " ! ! .. ',. , . ' . I. . , ;. r 

observados na rotin~, ~~ operação é de 7,3xlO-6 Sv/se,Ill. Por outro laçlo, quandq se . ... .... . " " . . . . : ..' ... : ~ , , ;..' ' 

consideram as condições mais extremas registradas, a dose total seman~l na pQrta atinge 
. I., :" '. " , t. ,I", !' 

o valor de 3,5xl0~5 Sv/sem. 
, ;'_' ' . ' .. _' ; . _. . • '. i':' '.. " ;' . ... ~ J; 

;~l?esar de os , c,~~cul.?s . do , proje~o , d<l; , ,in~,talaç~o ,B ; dem~!?:su-~em ,pão ser 

necessári<;i a bUndagem da p,OI:ta, o licenciado op~ou por instalar um~ p()rt~ .de aço com 8 
• • • ~"",~'.' "i .'. "-

mm de espessura. Pod~-se. py~ceber, através çl~ figura 4.14, que com base emJ:ondiçqes 
. " . . .,' , " ' '; • r ' ,'.!. . > .. .' ! ~ , - .' . 

eXIT~mas regis,tradas na,pesqWsa. a porta nec~ssitat1,a d.~ ~tp~ blilldagem, de) O ,}1W1 ~f;: 
• -' '., <,' "" .. , ' •. '.' , '.',,'. ; . .. 1 .,P ,( .;,, ~ ~ ~ ,: ... I .. 0·, • . , " ." .. ~. l· ", 

aço. Se for cQfiS,i<lep~da ~ . /l1édi,a dos d~os , e'f~im~tais, . não, &~a .nec~sária 

blindagem na porta dessa instalação. 

:'; 

. '. ':'. ,' ,:. . .:; 
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Figura 4.16 - Espessuras das barreiras secundárias da instalação B. 

Qo~e na porta 
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Figura: 4.17 - Dose que chega à porta devido às várias oomponentes de 
radiaçã.o ij~ instal~.ção A. 

Se for calculada a dose que chega à porta, na . instalação B, com base na 

metodologia proposta pela NCRP 151 [13],nos,dados experimentais e nos dados ·mais 

extremos, as doses :semanais .Qbservádas serão de $.·,9.xlO-: Sv/sem" 7)ClO-7, Svlsem e 

8,5x lO-7 Sv/sem, respectivamente. ," ,. 

, ) 

1,'" 
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Figura 4.18 . - Dose que chega à porta devido á várias componentes de · 
radiação na instalação B. 

Quando as espessuras das barreiras secundárias foram calculadas com base nas 
.' -' ~'. :' . ' ;'( 

médias dos tratamentos realizados entre 'jari6irode 2011 e junho de 2011, os resultados 

ficaram abaixo das espessuras propostas no projeto de blindagem., D~ssa fonna, a 

metodologia de cálculo tradicional mostra-se adequada para blindageIl1 ,.,~de salas de 

radioterapia onde há emprego de técnicas modernas. Todavia, quando utilizamos os 

dados obtidos : com 'Bise ria t ptina do mês de junho de 2012, as espessUras ptopostas 
:: ~ .4";· .-, 

pelo projeto, 'basekdo na: ~et?dOlo$ia de cálculo tradicional, não~a~isâ~em os 

requisitos dê 'Blindagem. Nés:te çiJ.S~, a:' di;fer~ça entre a barreira requerid~ e a barreira 
;!. ~~ -~<;· Pã ~}\": ,"~., - '" .-; .~ 

construída pode chegar, emlikl~ cas~s, ··a Ull %. Vale salientar ·quÇ '9S, dados de 

operação que foram observádÓs rih mês de juriho de 2012 pcidemrefletir a situação atual 
. . .' . ~ ':' '.: -.~, . ' ; 

de funcionamento da instalação A. 

As : dose~ av~liadas ·na . porta da instalªç~9 A . apresçI~tªm, \lID ,comport.amento 

semelhante às demais barreiras secundárias. Quando são analisadas ' as comi/ooentes de 

dose calculadas com base na rotina dos'seis' primeiros, meSes de20l1 ,"as dos'es na porta 

encontram.,.se abaixo, das , doses estimadas no ,projeto de ;blindageJ;l1, Entretanto, quaridó 

utilizados' os' dados derotiha d0 mês de junhó de'20 12 as dose calculadas extrapolam o 

valor de dose estimada pelo projeto de blindagem. O tdtal· de-'dosecalculada para. :está 

rotina extrema ultrapassa o limite ocupacional preconizado na norma NN 3.01 [21] . 

Devido ao cálculo conservador utilizado no projeto de blindagem da. instalação 

B, as espessuras das barreiras secundárias mostram-se adequadas para as duas condições 

de operação analisadas. Quando são comparadas as barreiras propostas pelo projeto com 

80 



as barreiras calculadas com base nas médias dos parâmetros de tratamento,pode-se 

observar que as barreiras construídas são em média de31 cmmaiores que a espessuras 

requeridas pela rotina de tratamento. Essa diferença é reduzida para 25 cm quando 

comparamos a ban;eira construfda cOll1as barreiras ~equeridas pelos dados de operaçã~ 

mais extremos observados. Os Tesultados obtidos, ,para a instalação B denotam que a 

adição de fatores 'conservadores na metodologia de cálculo irão gerar barreiras 

secundárias adequadas para situações extre~as .de utilização do acelerador, ,porém os 

custos deste conservadorismo devem ser obserVados. 

As doses' avaliadas na porta da instalação'B apresentam dois resúItados distihtos~ 

que dependem do método de cálculo. O método utilizado nO'projeto 'd~ blindagem, que 

relJ1ete a recomendação da NCRP 51, estima doses tão baiJ{asque não, é recomendada 

blindagem para a porta. Mesmo assim, no projeto ,está designada uma espessura de 10 

em de aço para a porta .. Ppr outro lado, na pesquisa foi.avaliada a dose que. chega a porta 

com base na recomendação da NCRP 151. Os resultados obtidos demonstram que a 

espessura utilizada no projeto está subestimada e, portanto, a dose total que chega a 

porta é maior do que o estimado pelo projeto. 

4.2.3. Análise de custo das ba.rreiras da instalação A e B 

,:,"" , 

Com base nos cálculos do custo da diferença entre as espessuras das barreiras 
• • I ,', _\.', "o 1 

primárias apresentadas no projeto de blindagem e obtidas utilizando-se dados derotiria; 

da instalação, conclui-se que as barreiras da instalação A poderiam ter' custado 5524. 

dólares a menos, do que o custo previsto para o projeto. A diferença ~tre o volkne de' 

concreto previsto no projeto e o volume de conpreto·çalculacf() experimentalmente' para 

as barreiras primáríás chega a 13~5 m:'.· Se foren1:co1tsi'deradas as' espessiliasdébarreitàs 

requeridas com base nas condições mais extremas registradas na' pesquisa, essa 

diferença é reduzida para 4,07 m3 de concreto. Nesse caso, como comentado na seção 

4.2.1, a barreira. E está subestimada, fazendo com que, a média .fInal da diferença seja 

reduzida consideravelmente qua:ndo comparada com a· diferença em relação à média 

dados experimentais. Na tabela 4.6, podem ser observados os custos da diferença de 

vólume das barreiras primárias da instalação A. 

O custo da diferença entre as b~eiras secundárias da instalação A foi de 7.588 

dÓlares 'â- menos do quéo custo preVisto no projeto. À diferença entre o volUme d.e 
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concreto previsto no projeto e o volume de concreto calculado.com dados .experimentais 

para as baneiras secundárias chéga.a 18,7 m3" 

, ~ , ' .' ' ._ - I I _ _ , 

Tabela 4.6 - Cálculo do custo da diferença das barreiras primárias da instalação A. 
o • _. 

Se forem ' consideradaS as êspessuras 'de barréiras requeridas com bàse nas 

condições níiüs extremas tegistrâdas na pesquisá essa diferença é de 12,19 m3 de 

concreto. Ne.."'-~ ca..~ todas as. batteiriis do projeto foram 'subeStimadas ~ pOltanto~ 

devena ser adicionado 12,19 ro3
' de concreto nas barreiras secundárias. Esta adição ' de 

concreto aumentaria o 'custo da obra em 5.1'18 dólares (R$ lÓ.237). A tabela 4.7'iluStra 

os custos da diferença de volume das barreirás secundárias da instalação A. 

Tabela 4.7 - Cálculo do custo da diferença das baiTeÍras i;ecundárias da instalação A. 

As barreiras primárias da instalação B apresentam uma diferença de volume 
, ", . _ . . I ri > r ' 1:; f.; ~. , 

médio de 1 m3
• Considerando o v,!lor de US$ 420,00 para o métro c'Úbico do concreto, o 

• I ~ '.'" ~ '.' .' -', l !' ~ . " ' . ) . . I · . '-,.! " , 

custo da diferença entre . as parreiras primárias foi de 1682 dólares Se forem 
' . ' . ... '._ ,!.., - . ;. _ J ' • ' •• '.; • \. ; ~ ':' • r,,...,,,. . .,;~' ; .. í: . "lo - , " , 

consideradas as espessuras de barreiras requeridas com base nas condições mais 

extremas registradas, a diferença média de espessura seria de 0,7 m3 de concreto. É 
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importante notar que, para o caso mais extremo, a barreira C necessitaria de · mais 

blindagem e ,necessitaria de 'um acréscimo de ·1,13' m3 de concreto custando 472,7 

dólares a mais do que a barreira projetada. Esses dados são apr.esentados na tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Cálculo do custo da diferença das barreiras primárias da instalaçãoB. 

Como foi apresentado na seção 4.2.2, as barreiras secundárias propostas no 

projeto da instalação B são mais espessas que as espessuras calculadas com base nas 

médias dos dados experimentais... Dessa f~ temos que a média do custo da diferença 

dos volumes das barreiras secundárias é negativa e de módulo 3,6. Com base na cotação 

de US$ 420,00 por metro cúbico de concreto, o custo da diferença entre as barreiras 

secundárias é de 4.562,0 dólares Quando são consideradas as espessuras de barreiras 

requeridas com base nas condições mais extremas registradas, a diferença média de 

espessura seria de 2,8 m3 de concreto. Neste caso o custo da diferença entre as barreims 

seria de 3.568,0 dólares. A tabela 4.9 ilustra os custos da diferença de volume das 

barreiras primárias da instalação A. 

Tabela 4.9 - Cálculo do custo da diferença das barreiras secundárias da instalação 
B. 

De um modo geral, as diferenças nas blindagens primárias e secundárias na 

instalação A apontam para um gasto de concreto da ordem de US$ 13.112,00 a mais do 

que o necessário para construir as barreiras estimadas com base na rotina de operação 

dessa instalação. Na instalaçãQ B, também houve superestimativa das barreiras 
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primárias e secundárias e, portanto, o excesso de gasto de concreto para as barreiras 

desta instalação foi de US$ 6.244,00. Os custos de, concreto em uma obra são 

demasiadamente importantes, especificamente paras~rviços de radioterapia geridos 

pelo serviço público ou filantrópico. Assim, uma análise do projeto de blindagem, que 

conteqtple as diferentes técnicas ,a $erem.utilizadas, tellJ. O potenciaide otimiz,ar os 

custos da obra da sala de radioterapia. 
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5. CONCLUSÃO 

A análise dos parâmetros da· rotina de funcionamento. de dois, aceleradores, de 

um hospital público e outro particular, realizada por ·meio. deste trabalho, permite 

concluir que nem sempre os parâmetros déscritosnos projetos de blindagens que são 

analisados e aprovados pela CNEN refletem a utilização real dos equipamento s.- Tal fato 

pode provocar um impacto tanto na proteção radiológica do público e dos trabalhadores 

como no custo de construção das instalações . 

. Os projetos· de blindagem aqui estudados foram -concebidos 'na óptica da 

metodologia de cálculo das publicações norte-americanas da NCRF. Quando foi feita a 

análise da adequação das barreiras apresentadas nesses projetos em relação à realidade 

dos tratamentos conduzidos nestas instalações foram observadas, por um lado, 

superestimação de barreiras primárias e secundárias e, por outro lado, sub estimação de 

barreiras secundárias para casos de rotinas atípicas. 

Com vistas a aproximar as estimativas de espessuras de blindagem da realidade 

de utilização dos equipamentos de radioterapia, propõe-se que as instalações que 

utilizam técnicas modernas de radioterapia considerem o impacto dessas técnicas na 

blindagem da sala de tratamento. Para tanto, o cálculo das batTeiras deve basear-se em 

parâmetros de tratamentos conhecidos, advindos do próprio serviço radioterápico ou de 

serviços que tratam uma clientela semelhante. Para garantir uma margem de segurança 

para as espessuras das barreiras de uma sala, os cálculos podem ser efetuados utilizando 

os dados dos parâmetros de tratamento que reflitam as rotinas de utilização mais 

extremas observadas na instalação ou em instalações que tratem uma clientela 

semelhante. 

A metodologia de cálculo proposta pela NCRP leva a um conservadorismo 

exacerbado que se reflete no custo da construção de um bunker. Observamos que o 

cálculo de barreiras, quando efetuado com base nos parâmetros de tratamento, tem um 

potencial de redução dos custos de construção da sala de radioterapia. A redução de 

custos em termos de volume de concreto pode chegar a 16%. 

A não existência de normas nacionais que regulamentem a elaboração de 

projetos de blindagens pode dificultar o processo de licenciamento de uma instalação e 

toma-lo dispendioso. Assim, recomenda-se que os órgãos de regulamentação e 

fiscalização bem como entidades de classe envolvidas elaborem diretrizes nacionais 

85 



para o cálculo de barreiras em radfoterapia:É provável que a regulamentação do setor 

possa baratear o processo de licenciamento e em consequência disso atrair mais 

investimentos e melhoramentos para os novos serviços de radioterapia no país. 

Recomenda-se, para, trabalhos futuros, ampliar a análise de serviços de 

radioterapia de modo-a englobar serviços de radioterapia. que utilizem técnicas de TBI e 

RCE. Pretende-se analisar o impacto de TBLe RCE nas barreiras deum~ sala de 

radioterapia, . quando, estas técnicas são . realizadas no mesmo bunker em que técnicas 

convencionais e/ou IMRT. 

Além disso, durante a pesquisa observou-se a necessidade de .futuramente ,avaliar 

o impacto do aumento da taxa de dose instantânea utilizada em tratamentos.de IMRT e 

RCE, nas barreiras de um bunker baseado na metodologia de cálculo proposta pela 

NCRP151. 
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