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Conteúdo Programático
• Grandezas para radiação ionizante e unidades
• Cálculo com grandezas
• Legislação: Portaria 453/98, NN-301/PR-004 e NCRP-49
• Blindagens para feixe raios X diagnóstico
• Projeto de blindagem de um serviço radiodiagnóstico
• Radioterapia
• Braquiterapia
• IMRT e Protonterapia
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Radia ç ã o Ionizante
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Grandezas para Radiações
Ionizantes e Unidades
• Introdução
• Grandezas F í sicas – Flu ê ncia de energia (  ),
Kerma (K) e Dose absorvida (D);
• Grandezas de proteção – Dose absorvida no órgão
(DT), Dose equivalente
no ó rg ã o (HT) e Dose
efetiva (E);
• Grandezas operacionais;
• Relação entre grandezas;
• Restrição de dose.
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Introdução
• A quantificação da radiação ionizante


Uma das quest õ es iniciais na utiliza ç ã o da radia ç ã o ionizante é como
realizar uma medição de quantidades utilizando a própria radiação ou os
efeitos e subprodutos de suas interações com a matéria.



Desde que surgiram as primeiras preocupa ç õ es com a possibilidade das
radia ç õ es ionizantes induzirem detrimentos à sa ú de humana, apareceram
os métodos de produção, caracterização e medição da radiação, bem como
de definição de grandezas que expressassem com realismo a sua interação
com o tecido humano.

• A classifica ç ã o e defini ç ã o usadas para as
grandezas a seguir est ã o de acordo com ICRU e
ICRP.


ICRU – International Commission on Radiation Units and Measurements;



ICRP – International Commission on Radiological Protection.
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Introdução
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Radiações Ionizantes: Grandezas
• As grandezas para as radiações ionizantes estão separadas em
três categorias principais: grandezas físicas, grandezas de
proteção e grandezas operacionais.
• As grandezas de prote ç ã o s ã o utilizadas para quantificar o
risco da exposi ç ã o do homem à radia ç ã o ionizante, mas n ão
podem ser medidas com um equipamento.
• As grandezas operacionais podem ser medidas e usadas para
estimar o risco da exposição do homem à radiação ionizante,
viabilizando a dosimetria externa.
• Para correlacionar as grandezas operacionais com as de
proteção, e ambas com as grandezas físicas foram calculados
coeficientes de conversão, os quais estão tabelados.
Okuno e Yoshimura, 2010
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Radiações Ionizantes: Grandezas
Grandezas Físicas
Fluência de energia ()
Kerma (K)
Dose absorvida (D)
Calculadas usando Q(L) e fantomas em
forma de paralelep í pedos ou esferas
validadas com medições e cálculos

Calculadas usando wR e wT e
fantomas antropomorfos

Grandezas de proteção

Grandezas operacionais
Equivalente de dose pessoal – HP(d)
Equivalente de dose ambiente – H*(d)
Relacionadas
por calibra ç ão
e cálculo
Respostas de
instrumentos

Comparadas por
medidas e cálculos
(usando wR e wT e
fantomas
antropomorfos )

Dose absorvida no órgão (DT)
Dose equivalente no órgão (HT)
Dose efetiva (E)

Okuno e Yoshimura, 2010
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Radiações Ionizantes: Grandezas
• Atividade (A):


A atividade de um material radioativo é
transformações nucleares por unidade de tempo.

o

n ú mero de



onde N é o número de núcleos radioativos contidos na amostra ou
material. A unidade, Becquerel (Bq), corresponde a uma
transformação por segundo, ou s-1.



A unidade antiga, Curie (Ci) = 3,7.1010 Bq, ou ainda 1 Ci =
37GBq.



Meia vida (T1/2) é o tempo necess á rio para termos no material
radioativo exatamente a metade do n ú mero inicial de átomos
excitados.
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Exemplo
•

Voc ê recebeu o gr á fico ao lado
que se refere ao decaimento de
uma das três fontes radioativas
da empresa em que você trabalha.
No entanto, quem elaborou o
gráfico se esqueceu de informar
a que fonte se refere. Sabendo
que as fontes radioativas e
suas
respectivas meias-vidas
são 198Au (t1/2 = 60,2 dias), 131I
(t1/2 = 8,05 dias) e 99mTc (t1/2 =
6 horas), anote no gr á fico o
radiois ó topo a que se refere.
Explique ou demonstre como você
chegou à conclusão.
Resposta:

131I

10

Exemplo
• O gr á fico abaixo ilustra a varia ç ã o do teor de 90Sr,
presente na amostra dessa substância. Pelo exame do gráfico,
qual a meia-vida do 90Sr ?

Resposta: 28 anos
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Exercício
• A meia-vida do t ó rio-234 é de 24 dias. Uma
amostra contém 8,0 g de t ó rio-234. Ap ó s quantos
dias a amostra irá conter apenas 2 g de tório-234?
Justifique.
a) 24 dias
b) 72 dias
c) 96 dias
d) 48 dias
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Rad. Ioniz. : Grandezas Físicas
• Fluência ():


Grandeza radiom é trica definida pelo quociente de dN por da ,
onde dN e o numero de part í culas ou f ó tons incidentes em uma
esfera infinitesimal com á rea de se ç ã o reta perpendicular ao
feixe da. A unidade de fluência é m-2.

• Fluência de energia ():


Onde dR e a energia radiante incidente em uma esfera
infinitesimal de seção reta da . Para um campo monoenergético:
E = E. .



As grandezas escalares flu ê ncia e flu ê ncia de energia s ão
13
relevantes na determinação da grandeza kerma.

Radiações Ionizantes: Grandezas
• Exposição (X):


É o quociente entre dQ por dm, onde dQ é o valor absoluto da carga
total de í ons de um dado sinal, produzidos no ar, quando todos os
el é trons (negativos e positivos) liberados pelos f ó tons no ar, em uma
massa dm, são completamente freados no ar.



Por ser necessário conhecer a massa do volume de material e de coletar
“toda” a carga, a medição só é factível numa câmara de ionização. Esta
grandeza só pode ser definida para o ar e para fótons X ou gama.



A unidade especial da grandeza Exposi ç ã o é R ö entgen (R) que é
relacionado com a unidade do SI por: 1 R = 2,58x10-4 [C.kg-1]
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Relação entre a exposição (X) e a
atividade (A) de uma fonte gama
• A Taxa de Exposição pode ser associada à atividade gama
de uma fonte, pela expressão:







Γ = constante de exposição de uma fonte pontual (Gamão);
A = atividade da fonte radioativa;
t = tempo de exposição;
d = distância até a fonte.
Esta relação vale para as seguintes condições:
I.

a fonte é suficientemente pequena (puntiforme), de modo que a fluência varie
com o inverso do quadrado da distância;
II. a atenuação na camada de ar intermediária entre a fonte e o ponto de medição
é desprezível ou corrigida pelo fator de atenuação;
III. somente fótons provenientes da fonte contribuem para o ponto de medição, ou
seja, que não haja espalhamento nos materiais circunvizinhos.
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Fatores de exposição (Gamão) de
algumas fontes radioativas
Radionuclídeo

Γ (R.m2/h.Ci)

Radionuclídeo

Γ (R.m2/h.Ci)

131I

0,22

75Se

0,15

125I

0,07

60Co

1,32

99mTc

0,12

24Na

1,84

192Ir

0,48

198Au

0,23

226Ra

0,83

124Sb

0,98

137Cs

0,33

54Mn

0,47
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Exemplo
• Um tecnólogo entrou numa sala de irradiação e não percebeu
que uma fonte de 137Cs estava exposta. Essa fonte possu ía
atividade de 0,43 Ci, e foi estimado que o tecn ólogo
permaneceu a 1,5 m da fonte durante 5 minutos. Avalie o
valor da exposição na entrada da pele do tecnólogo.

 X = 0,00526R ou 5,26x10- 3 = 5,26 mR

Okuno e Yoshimura, 2010
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Exercício
• Um tecnólogo entrou numa sala de irradiação e não percebeu
que uma fonte de 75Se estava exposta. Essa fonte possu ía
atividade de 2,4 Ci, e foi estimado que o tecn ólogo
permaneceu a 1,7 m da fonte durante 13 minutos. Avalie o
valor da exposição na entrada da pele do tecnólogo.

X=?
Okuno e Yoshimura, 2010
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Rad. Ioniz. : Grandezas Físicas
• Dose absorvida (D):


é a energia média (dE) depositada pela radiação ionizante
na matéria de massa dm, num ponto de interesse.



Essa grandeza vale para qualquer meio, para qualquer tipo
de radiação e qualquer geometria de irradiação.
A unidade especial da grandeza dose absorvida é o rad
(radiation absorved dose) que é relacionado com a unidade
do SI por: 1 Gy = 100 rad = 1J/kg
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Relação entre dose absorvida
no ar e em outro material
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Relação entre dose absorvida
no ar e em outro material
•

A tabela abaixo lista valores de f para á gua e meios que s ão
tecidos do corpo humano. Verifica-se que, para f ó tons com energia
na faixa utilizada para radiografias, o osso chega a absorver at é
seis vezes mais energia por unidade de massa do que o tecido mole,
e a gordura absorve um pouco menos que o tecido mole.

Energia (keV)

f (água/ar)

f
(músculo/ar)

f
(gordura/ar)

f (osso/ar)

10

1,04

1,05

0,62

5,65

30

1,01

1,05

0,62

6,96

50

1,03

1,06

0,75

5,70

100

1,10

1,09

1,05

1,97

200

1,11

1,10

1,11

1,12

600

1,11

1,10

1,11

1,03

1250

1,11

1,10

1,11

1,03
Okuno e Yoshimura, 2010
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Relação entre Exposição
e Dose Absorvida no ar
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Exemplo
• A radiação emitida por uma fonte de 60Co com atividade de 5,0
kCi é usada para irradiar um tumor na superfície do paciente
durante 2,0 minutos, posicionado a 1,0 m da fonte. A energia
média do raio gama emitido pelo 60Co é de 1250 keV. Considere
o tumor com tendo a mesma densidade do músculo. Qual a dose
absorvida no tumor?

211,99
Dm 
 2,1299  Dm  2,1 Gy
100
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Exercício
• A radia ç ã o emitida por uma fonte de 137Cs com atividade de
4,0 kCi é usada para irradiar um tumor na superf í cie do
paciente durante 3 minutos, posicionado a 1 m da fonte. A
energia média do raio gama emitido pelo 137Cs é de 660 keV.
Considere o tumor com tendo a mesma densidade do m úsculo.
Qual a dose absorvida no tumor?

24

Rad. Ioniz. : Grandezas Físicas
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Coeficiente de transferência de energia
em massa (μtr/ρ)
Energia (MeV)

(μtr/ρ)

0,010

4,6100

0,015

1,2700

0,020

0,5110

0,030

0,1480

0,040

0,0668

0,050

0,0406

0,060

0,0305

0,080

0,0243

0,100

0,0234

0,150

0,0250

0,200

0,0268

0,300

0,0287
Attix, 1986

Rad. Ioniz. : Grandezas Físicas
• O kerma inclui a energia recebida pelas part ículas
carregadas, normalmente el é trons de ioniza ç ã o, estes podem
dissipa-la nas colis õ es sucessivas com outros el é trons, ou
na produção de radiação de frenagem (bremsstrahlung), assim
K = Kc + Kr onde Kc = kerma de colis ã o, quando a energia é
dissipada localmente, por ionizações e/ou excitações, e Kr =
kerma de radia ç ã o, quando a energia é dissipada longe do
local, por meio dos raios X.
• A diferença entre kerma e dose absorvida, é que esta depende
da energia média absorvida na região de interação (local) e
o kerma, depende da energia total transferida ao material.
Isto significa que, do valor transferido, uma parte é
dissipada por radia ç ã o de frenagem, outra sob forma de luz
ou raios X característicos.
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Rad. Ioniz. : Grandezas Proteção
• Nas grandezas de proteção estão incluídas a dose equivalente
no tecido ou órgão HT e a dose efetiva E, que são usadas nas
recomenda ç õ es para limitar a dose no tecido ou ó rg ã o no
primeiro caso, e no corpo todo, no segundo caso.
• Essas grandezas não são práticas, por não serem mensuráveis,
mas podem ser avaliadas por meio de cálculo se as condições
de irradiação forem conhecidas.
• Os fatores de ponderação da radiação e de tecido para essas
grandezas s ã o respectivamente, o wR e o wT. A unidade de
ambas é o sievert (Sv).
Okuno e Yoshimura, 2010
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Rad. Ioniz. : Grandezas Proteção
• Dose equivalente (HT):


É o valor médio da dose absorvida DT,R num tecido ou órgão
T, obtido sobre todo o tecido ou ó rg ã o T, devido à
radiação R:



onde wR é o fator de peso de cada radiação R que permite
converter a dose absorvida DT,R no tecido T, em dose
equivalente no tecido T, devido à radiação do tipo R.



A unidade especial da grandeza dose equivalente é o rem
(röntgen equivament man) que é relacionado com a unidade
do SI por: 1 Sv = 100 rem = 1J/kg
29

Fatores de ponderação da radiação:
ICRP-60 (1990) e ICRP-103 (2007)
•

A ICRP escolheu os valores de wR para cada tipo de part í cula e
energia como representativos dos valores de efetividade biol ógica
(RBE – relative biological effectiveness) da radia ç ã o em induzir
efeitos estocásticos da radiação (indução de câncer e de efeitos
hereditários).
Tipos de radiação e intervalos de energia

wR (ICRP-60)

wR (ICRP-103)

Fótons de todas as energias

1

1

Elétrons e múons de todas as energias

1

1

Nêutrons
< 10keV
10 – 100
>100keV
>2 MeV a
>20MeV

5
10
20
10
5

Função contínua da
energia do nêutron

Prótons

5

2 (prótons e pions)

Partículas alfa, elementos de fissão, núcleos pesados

20

20

com energias:
keV
a 2 MeV
20 MeV

Os valores da norma CNEN NN-3.01 correspondem aos do ICRP-60.

Okuno e Yoshimura, 2010
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Eficiência Biológica Relativa - RBE
• Se os danos biol ó gicos causados pela radia ç ã o dependessem
somente da energia depositada, esta seria uma medida dos
danos. Acontece que a forma de deposição é importante.
• Para uma mesma quantidade total de energia depositada, s ão
maiores os danos causados por radia ç õ es de alto LET
(Transfer ê ncia Linear de Energia), do que aqueles causados
por radiação de baixo LET.
• Transfer ê ncia linear de energia (LET) permite avaliar a
quantidade m é dia de energia recebida pelo meio por unidade
de caminho da partícula carregada no meio.

Bonacossa, 2010
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Eficiência Biológica Relativa - RBE

Tauhata, 2010

32

Exercício
• No slide 16 s ã o apresentados os valores dos fatores de
exposi ç ã o gama (gam ã o) na unidade R.m2/h.Ci. Expresse na
tabela abaixo o gam ã o das fontes na unidade mSv.m2/h.GBq.
Todas as fontes na tabela abaixo emitem radiação gama.

Radionuclídeo

Γ (mSv.m2/h.GBq)

Radionuclídeo

Γ (mSv.m2/h.GBq)

131I

0,052

75Se

0,036

125I

0,016

60Co

0,313

99mTc

0,028

24Na

0,436

192Ir

0,114

198Au

0,054

226Ra

0,197

124Sb

0,232

137Cs

0,078

54Mn

0,111
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Exercício
• Considere duas fontes puntiformes de 1,0 Ci no ar, sendo uma
de 137Cs e outra de 60Co, afastadas entre si pela distância de
2,0 m. Desprezando atenua ç ã o e espalhamento, calcule no
ponto médio entre elas:
a) a exposição (em 1,0 h);
b) a taxa de taxa de dose absorvida no ar (por hora) no SI.

1,0 1,0
1,0 1,0
X  0,33 
 1,32 
 1,65  X  1,6 R / h
2
2
1,0
1,0

Dar  1,6  0,876  1,4016 rad / h
Dar 

1,4016
 0,014016  Dar  14 mGy
100
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Exercício
• Considere duas fontes puntiformes de 2,34 Ci no ar, sendo
uma de 192Ir e outra de 75Se, afastadas entre si pela
dist â ncia de 3 m. Desprezando atenua ç ã o e espalhamento,
calcule no ponto médio entre elas:
a) a taxa de exposição (em R/h);
b) a taxa de taxa de dose absorvida no ar (por hora) no SI.
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Rad. Ioniz. : Grandezas Proteção
• Dose efetiva (E):


É a soma ponderada das doses equivalentes em todos os
tecidos ou ó rg ã os do corpo. Onde wT é o fator de peso
para o tecido T e HT é a dose equivalente a ele atribuída.



Os fatores de pondera ç ã o de tecido ou ó rg ã o wT s ão
relacionados com a sensibilidade de um dado tecido ou
órgão à radiação, no que concerne à indução de câncer e a
efeitos hereditários
Okuno e Yoshimura, 2010
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Fatores de ponderação de tecidos:
ICRP-26 (77), ICRP-60 (90) e ICRP-103(07)
Tecido ou órgão

wT (1977)

wT (1990)

wT (2007)

Gônadas

0,25

0,20

0,08

Medula óssea

0,12

0,12

0,12

Cólon

-

0,12

0,12

Pulmão

0,12

0,12

0,12

-

0,12

0,12

0,15

0,05

0,12

Bexiga

-

0,05

0,04

Esôfago

-

0,05

0,04

Fígado

-

0,05

0,04

Tireoide

0,03

0,05

0,04

Superfície do osso

0,03

0,01

0,01

Cérebro

-

-

0,01

Glândulas salivares

-

-

0,01

Pele

-

0,01

0,01

Restante

0,30

0,05

0,12

Soma total

1,00

1,00

1,00

Estômago
Mama

Okuno e Yoshimura, 2010
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Exercício
• Suponha que uma pessoa seja exposta, a um campo homog ê neo de
raios X com uma exposição total de 13 R, responda (unidades do
SI):
I. Qual o valor da dose absorvida?
II.Qual o valor da dose equivalente?
III.Qual o valor da dose efetiva? (irradiação do corpo inteiro wT = 1)
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Exercício
• Um grupo de IOE foi exposto a um campo de raios X resultando
em uma dose absorvida de 6,7 mGy. O mesmo grupo de IOE também
foi exposto a uma fonte emissora de part í culas
alfa
resultando em uma dose absorvida de 6,7 mGy, responda
(unidades do SI):
I. Quais os valores de dose equivalente em função do campo de raios
X e da fonte emissora de partícula alfa?
II. Caso os valores do item anterior forem diferentes, explique por
que.
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Rad. Ioniz. : Grandezas Operacionais
• As grandezas de prote ç ã o utilizadas para limitar dose, n ão
s ã o mensur á veis. Como é poss í vel, ent ã o, saber se um IOE
está com suas doses dentro dos limites estabelecidos?
• Para correlacionar essas grandezas n ã o mensur á veis com o
campo de radiação, a ICRU e a ICRP introduziram as grandezas
operacionais para medidas de exposição à radiação externa.
• As duas principais grandezas introduzidas s ã o o equivalente
de dose pessoal, HP(d), e o equivalente de dose ambiente,
H*(d), à profundidade d, para os casos de irradia ç ã o com
fontes externas ao corpo.

Okuno e Yoshimura, 2010
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Rad. Ioniz. : Grandezas Operacionais
• O equivalente de dose ambiente H*(d) é usado, para avaliar a
exposi ç ã o ocupacional quando as pessoas que est ã o num dado
ambiente podem não utilizar monitores individuais.
• A grandeza H*(d) é utilizada pela portaria 453/98, no
controle de área de serviços, para verificar a conformidade
com os níveis de restrição de dose em monitoração de área.
• A grandeza H*(d) pode ser obtida pelo produto da dose
absorvida em um ponto pelo fator de qualidade Q da radiação,
correspondendo ao que seria produzido em uma esfera de
tecido equivalente de 30 cm de diâmetro, na profundidade d.

(na profundidade d)
41

Fator de qualidade da radiação Q
• Os valores de fator de qualidade Q s ã o dados em fun ç ã o da
transfer ê ncia linear de energia, LET. Os valores de Q em
função do valor de LET (L) da radiação na água (L é medido
em keV/μm) foram introduzidos na ICRP-60.
Q (L)

L (keV/μm)

1

< 10

0,32L - 2,2

10 ≤ L ≥ 100

300/L1/2

> 100

• Para feixes aos quais estamos potencialmente expostos (raios
X, gama e elétrons), como o fator de qualidade da radiação Q
é 1. Para uma dose absorvida D (Gy), o equivalente de dose H
(Sv) tem o mesmo valor numérico.
Okuno e Yoshimura, 2010
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Rad. Ioniz. : Grandezas Operacionais
• O equivalente de dose pessoal HP(d) é
monitoração individual externa.

uma grandeza para

• A grandeza HP(d) é obtida pelo produto da dose absorvida em
um ponto, na profundidade d do corpo humano, pelo fator de
qualidade Q da radiação neste ponto. Deve-se medir HP(10 mm)
dose equivalente no cristalino e HP(7 mm) na pele e nas
extremidades.
• O valor de HP(d) é obtido por meio do monitor individual que
o IOE utiliza no local do corpo representativo da exposição,
geralmente no tórax.
• O valor obtido deve fornecer uma estimativa conservadora da
dose efetiva. A unidade de HP(d) é o sievert (Sv).
Okuno e Yoshimura, 2010
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Rad. Ioniz. : Grandezas Operacionais
• Dose individual (HX) – Photon Dose Equivalent
o As calibra ç õ es de monitores individuais em HP(d) precisam ser
feitas em simuladores (cilindro da ICRU). Coeficientes de
convers ã o tabelados s ã o usados para converter, em condi ç ões
padronizadas, o valor do kerma no ar (fótons).
o A grandeza HX é atualmente usada no Brasil para monitora ç ão
individual externa de corpo inteiro, pois n ã o necessita de
simuladores para a calibra ç ã o dos dos í metros (monitores)
individuais, que são calibrados livres no ar.
o O fator de convers ã o (f = 1,14 Sv/Gy para kerma no ar)
independe da energia. É uma boa estimativa da dose efetiva.

Claudia Mauricio, 2009
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Exercício
• Uma fonte pontual de 192Ir emite um n ú mero de f ó tons a uma
energia de aproximadamente 0,300 MeV, gerando uma taxa de
fluência de 5,7x109 fótons/cm2.s, em um certo ponto no ar.
a)
b)
c)
d)

Qual a taxa de fluência de energia neste ponto?
Qual a fluência de energia em 24 horas?
Qual o valor da taxa kerma no ar por hora?
Que valor de taxa de dose por hora um dosímetro, medindo a grandeza Hx,
registraria?

1 MeV = 1,602 x 10-13 J

1kg = 1000 g

1 h = 3600 s
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Exercício resolução
  0,300  5,7 x109 1,609 x10 13  2,75139 x10 4  2,8 x10 4 J / cm 2 .s

  2,8 x10 4  24  3600  2,4192 x101  2,4 x101 J / cm 2

K ar

 0,0287  2,4 x10 1000 
1

24

 28,7 J

kg.h

 2,9 x101 Gy h

d ) H X  K ar  f
H X  2,9 x101 1,14  33 Sv h
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Exercício
• Uma fonte pontual de 192Ir emite um n ú mero de f ó tons a uma
energia de aproximadamente 0,05 MeV, gerando uma taxa de
fluência de 5,7x106 fótons/cm2.s, em um certo ponto no ar.
a)
b)
c)
d)

Qual a taxa de fluência de energia neste ponto?
Qual a fluência de energia em 24 horas?
Qual o valor da taxa kerma no ar por hora?
Que valor de taxa de dose por hora um dosímetro, medindo a grandeza Hx,
registraria?

1 MeV = 1,602 x 10-13 J

1kg = 1000 g

1 h = 3600 s
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Resumo de grandezas para
radiação ionizante

Okuno e Yoshimura, 2010
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Portaria 453/98 Limitação de
Dose individual - ocupacional
Intervalo de
tempo anual

IOE (mSv)

Público
(mSv)

Estudante
(16 a 18 anos)
(mSv)

Limite *

50

1

6

Média*

20

---

---

Cristalino**

150

---

50

Extremidades**

500

---

15

* Dose efetiva
** Dose equivalente

Mulheres grávidas: titular do serviço deve ser notificado imediatamente e
dose no abdome não deve exceder a 2 mSv por toda a gestação.

Menores de 18

anos n ã o podem trabalhar com raios X diagn ósticos,
exceto em treinamentos.
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CNEN NN-3.01
Limitação de dose individual
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CNEN NN-3.01
Limitação de dose individual
•

Os valores de dose efetiva se aplicam à soma das doses efetivas, causadas por
exposições externas, com as doses efetivas comprometidas (integradas em 50 anos
para adultos e até a idade de 70 anos para crianças), causadas por incorporações
ocorridas no mesmo ano.

•

Para mulheres gr á vidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser
controladas de maneira que seja improv á vel que, a partir da notifica ç ã o da
gravidez, o feto receba dose efetiva superior a 1 mSv durante o resto do período
de gestação.

•

Indiví duos com idade inferior a 18 anos n ã o podem estar sujeitos a exposi ç ões
ocupacionais.

•

Os limites de dose estabelecidos n ã o se aplicam a exposi ç õ es m é dicas de
acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem pacientes. As doses devem
ser restritas de forma que seja improv á vel que algum desses acompanhantes ou
volunt á rios receba mais de 5 mSv durante o per í odo de exame diagn ó stico ou
tratamento do paciente. A dose para crianças em visita a pacientes em que foram
administrados materiais radioativos deve ser restrita de forma que seja
improvável exceder a 1 mSv.
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Exercício
• Um IOE atuando com atividade de hemodin â mica, teve
registrado no relat ó rio de dose nos meses de abril, maio e
junho os seguintes valores de dose em seu dosímetro: 0,4 mSv,
3 mSv e 5 mSv. Nos meses anteriores do corrente ano os
relatórios de dose registraram não registraram dose. Sabendo
que o dos í metro esta calibrado na grandeza operacional HX,
pergunta-se:
a) Qual o valor de dose m á xima pode ser registrado no restante do ano
corrente?
b) Qual o valor de dose pode ser registrado no restante do ano corrente,
para que a média ponderada anual seja respeitada?
c) Qual o valor de kerma no ar no mês de junho?
d) Se o IOE trabalha 2000h/ano, qual o valor de dose por hora recomendado
para que o limite anual não seja excedido?
e) A empresa pode admitir um estagiário com 17anos? Justifique. Caso possa
qual deve ser a sua dose por semana?
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(Estudo de caso)
Radioterapia
• O que é radioterapia ?
o É um tratamento empregado
no combate ao c âncer,
que utiliza a radiação
ionizante
para destruir
c é lulas
tumorais
ou
impedir que
elas
se
multipliquem.
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(Estudo de caso)
Radioterapia
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(Estudo de caso)
Radioterapia
• Há dois tipos principais de radioterapia: a teleterapia e a
braquiterapia.
• Na teleterapia, nem a fonte de radiação nem o aparelho que a
emite ficam em contato direto com o paciente. Por isso, a
radia ç ã o atinge, al é m do tumor, todos os ó rg ã os e tecidos
que estiverem no caminho.
• J á na braquiterapia, a fonte de radia ç ã o é colocada no
interior do paciente, na regi ã o que deve receber o
tratamento. É uma esp é cie de implante radioativo n ão
permanente. Sendo assim, o tumor recebe altas doses;
enquanto que os tecidos sadios vizinhos, doses pequenas.
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Breve histórico
•

1895: Primeira tentativa de tratar uma recidiva local de um
carcinoma de mama por Emil Grubbé (Chicago); (1 h de exposição por
18 dias). Obteve alguma melhora mas faleceu devido a metástases;

•

1896: Primeiro uso dos raios X para câncer de estômago por Victor
Despeignes (Lyon – França);

•

1898: Marie e Pierre Curie: descoberta do polônio e do rádio;

•

1900: Primeiro uso terapêutico do rádio para braquiterapia de pele
pelo Dr. Danlos (Hospital Saint-Louis - Paris);

•

1906: relacionado o tempo de exposição com a corrente (mA), gerando
padroniza ç ã o do tratamento. Antes administrava-se tanta dose de
radia ç ã o quanto se julgava o paciente ser capaz de suportar. O
limite da dose era, geralmente, estabelecido pela toler â ncia da
pele (dose eritema).
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Breve histórico
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Breve histórico
•

Década

•

D é cada de 40: principais avan ç os da radioterapia: aparelhos at é
300 kVp, produ ç ã o de novos radionucl í deos (ex.: 60Co) e
desenvolvimento dos aceleradores lineares.

•

Década de 50: “Bombas” de 60Co e 137Cs. Desenvolvimento clínico e
radiobiológico (Manchester, Paris, Estocolmo e Nova Iorque) - Esse
acontecimento constituiu-se em uma revolu ç ã o no emprego de
radioterapia pela possibilidade de tratar lesões profundas sem
efeitos significativos sobre a pele. Nessa é poca houve grande
desenvolvimento e popularização dos aparelhos de cobalto terapia;

•

Década de 60 e 70: houve uma grande diminuição da popularidade da
braquiterapia, por causa da ideia err ô nea de que a teleterapia
poderia curar tudo.

•

D é cada
de 80: Come ç ou a se fazer uso de computadores, da
tomografia computadorizada e da ressonância magnética, melhorando a
exatid ã o da braquiterapia com uma melhor delimita ç ã o dos tecidos
normais e neoplásicos.

de 30: Marie Curie morre de câncer radioinduzido (1934);
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Câncer - Conceito
• Doença caracterizada por uma população de células
que cresce e se divide sem respeitar os limites
normais, invade e destroe tecidos adjacentes, e
podem se espalhar para lugares distantes no corpo,
através de um processo chamado metástase.
• Estas propriedades malignas do câncer o diferencia
dos tumores (neoplasias) benignos, que s ão
autolimitados em seu crescimento e n ã o invadem
tecidos adjacentes (embora alguns tumores benignos
sejam capazes de se tornarem malignos).
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Câncer - Conceito
• O c â ncer é fundamentalmente uma doen ç a gen é tica. Quando o
processo neopl á sico se instala, a c é lula-m ã e transmite às
células filhas a característica neoplásica.
• É importante ressaltar que uma única mutação na célula não é
suficiente para causar um c â ncer. Se, a cada muta ç ã o, as
c é lulas do nosso corpo se tornassem cancerosas, a esp écie
humana não seria viável.
• Para que a célula se torne cancerosa é necessário que ocorra
uma dezena de alterações em sequências particulares de DNA,
tornando assim, o processo bem restrito, embora uma única
c é lula cancerosa possa progredir at é uma neoplasia de alto
grau.
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Câncer – Fatores de
risco
•

Tabagismo: É diretamente responsável por 30% das mortes por câncer;
90% das mortes por c â ncer de pulm ã o; 25% das mortes por doen ça
coronariana; 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica;
e 25% das mortes por doença cerebrovascular;

•

Alcoolismo: está relacionado a 2 - 4% das mortes por câncer; Existe
associação epidemiológica entre o consumo de álcool e cânceres da
cavidade bucal e de esôfago;

•

Hábitos alimentares: Os nitritos
alguns enlatados, são responsáveis
estômago observados em populações
características de forma abundante

e nitratos usados em embutidos e
pelos altos índices de câncer de
que consomem alimentos com estas
e frequente;

INCA, 2008
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Câncer – Fatores de risco
•

H á bitos sexuais: A promiscuidade sexual, a falta de higiene, a
precocidade do in í cio da vida sexual, bem como a variedade de
parceiros, tanto da mulher como do seu companheiro, est ão
relacionados a um maior risco de câncer do colo uterino.

•

Fatores ocupacionais: Algumas subst â ncias como o asbesto,
encontrado em materiais como fibras de amianto ou cimento (c âncer
de pulmão ocorre com alta frequência entre os expostos ao amianto).
O benzeno, que pode ser encontrado como contaminante na produção de
carvão, em indústrias siderúrgicas, usado como solvente de tintas e
colas, atinge principalmente a medula ó ssea, podendo provocar
leucemia.

•

Radia ç ã o: menos de 3% dos c â nceres resultam da exposi ç ã o às
radiações ionizantes. A radiação ultravioleta natural, proveniente
do sol, é o maior agente etiol ó gico do c â ncer de pele
correspondendo a cerca de 25% de todos os tumores diagnosticados em
todas as regiões geográficas.
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Câncer – Situação no Brasil
•

As estimativas para o ano de 2012 serão válidas também para o ano
de 2013 e apontam a ocorr ê ncia de aproximadamente 518.510 casos
novos de c â ncer, incluindo os casos de pele n ã o melanoma,
reforçando a magnitude do problema do câncer no país.

•

São esperados um total de 257.870 casos novos para o sexo masculino
e 260.640 para o sexo feminino. Confirma-se a estimativa que o
câncer da pele do tipo não melanoma (134 mil casos novos) ser á o
mais incidente na popula ç ã o brasileira, seguido pelos tumores de
próstata (60 mil), mama feminina (53 mil), cólon e reto (30 mil),
pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo do útero (18 mil).

•

Os 5 tumores mais incidentes para o sexo masculino serão o câncer
de pele n ã o melanoma (63 mil casos novos), pr ó stata (60 mil),
pulmão (17 mil), cólon e reto (14 mil) e estômago (13 mil). Para o
sexo feminino, destacam-se, entre os 5 mais incidentes, os tumores
de pele não melanoma (71 mil casos novos), mama (53 mil), colo do
útero (18 mil), cólon e reto (16 mil) e pulmão (10 mil).
INCA, 2012
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Câncer
10 dicas para se proteger
1. Pare de fumar! Esta é
câncer.

a regra mais importante para prevenir o

2. Uma alimentação saudável pode reduzir as chances de câncer em pelo
menos 40%. Coma mais frutas, legumes, verduras, cereais e menos
alimentos gordurosos, salgados e enlatados. Evite gorduras de
origem animal e algumas gorduras vegetais como margarinas e gordura
hidrogenada.
3. Evite ou limite a ingest ã o de bebidas alco ó licas. Al é m disso,
pratique atividades f í sicas moderadamente durante pelo menos 30
minutos, cinco vezes por semana.
4. É aconselh á vel que homens, orientem-se sobre a investiga ç ã o do
câncer da próstata.
5. Os homens acima de 45 anos e com histórico familiar de pai ou irmão
com c â ncer de pr ó stata antes dos 60 anos devem realizar consulta
médica para investigação de câncer da próstata.
INCA, 2008
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Câncer
10 dicas para se proteger
6. As mulheres, com 40 anos ou mais, devem realizar o exame cl ínico
das mamas anualmente. Além disto, toda mulher, entre 50 e 69 anos,
deve fazer uma mamografia a cada dois anos. As mulheres com caso de
c â ncer de mama na fam í lia (m ã e, irm ã , filha etc., diagnosticados
antes dos 50 anos), devem realizar o exame clínico e mamografia, a
partir dos 35 anos de idade, anualmente.
7. As mulheres com idade entre 25 e 59 anos devem realizar exame
preventivo ginecológico.
8. É recomendável que mulheres e homens, com 50 anos ou mais, realizem
exame de sangue oculto nas fezes, a cada ano (preferencialmente),
ou a cada dois anos.
9. No lazer, evite exposição prolongada ao sol, entre 10h e 16h, e use
sempre proteção adequada como chapéu, barraca e protetor solar.
10. Realize diariamente a higiene oral (escova ç ã o) e consulte o
dentista regularmente.
INCA, 2008
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Equipamento
Radioterapia – teleterapia

Cobalto terapia
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Equipamento Radioterapia
• É um aparelho construído de tal forma que o braço gira em
torno de um eixo central denominado eixo isocêntrico;
• Ao ser girado o aparelho aponta para um mesmo ponto,
qualquer que seja a angula ç ã o utilizada. Este ponto é
denominado isocentro e os tratamentos que utilizam esta
característica são denominados tratamentos isocêntricos;
• Numa localiza ç ã o isoc ê ntrica, o ponto central de
interesse é o centro da lesão;
• Com o aux í lio dos
posicionado de forma
campos coincida com o

movimentos da mesa, o paciente é
que o ponto central de todos os
isocentro.

Equipamento Radioterapia
Depois de 5,24 anos, que é o valor de uma meia-vida, a
exposição do paciente ao feixe demora o dobro do tempo em
relação ao inicial para que seja atingida a mesma dose;
Isto acarreta uma chance maior do paciente mover-se,
principalmente
quando
sente
dores intensas,
possibilitando
que o tumor fique fora do campo de
irradia ç ã o e não seja adequadamente tratado e também que
partes sadias entrem no campo e sejam lesadas;
lesadas
Desse modo, uma fonte de cobalto-60 de teleterapia deve
ser trocada pelo menos a cada 8 anos.
Entretanto, deve ser dito que aparelhos de cobalto-60
necessitam de menos manuten ç ã o que os aceleradores
lineares.

Equipamento
Radioterapia – teleterapia
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Equipamento teleterapia
• Estes aparelhos usam microondas para acelerar el é trons a
grandes velocidades em um tubo com vácuo.
• Numa extremidade do tubo, os el é trons muito velozes
chocam-se com um alvo metálico, de alto número atômico.
Na colisão com os núcleos dos átomos do alvo, os elétrons
s ã o subitamente desacelerados e liberam a energia
relativa a esta perda de velocidade.
• Parte desta energia é
transformada em raios X de
freamento,
freamento que tem energia variável na faixa de 1MeV até
a energia m á xima do el é tron no momento do choque. Por
exemplo, um acelerador linear que acelera el é trons at é
10MeV, pode produzir raios X com energias entre 1 e 10MeV.
10MeV

Equipamento teleterapia
• Os aceleradores lineares podem gerar f ó tons de energia muito
maior que os do cobalto- 60.
• F ó tons de alta energia liberam menor dose na pele e nos tecidos
sadios do paciente.
• Entretanto,
os
aceleradores
lineares
requerem potencial
el é trico bastante est á vel, mais manuten ç ã o e pessoal mais
habilitado para o seu funcionamento.
• Alguns aceleradores lineares,
lineares permitem que os el é trons atinjam
diretamente o paciente, retirando-se o alvo de á tomos pesados
da frente do feixe.
• Os elétrons n ã o penetram profundamente no tecido, liberando sua
dose num intervalo que vai da pele at é uma profundidade em
torno de 5cm,
5cm com uma queda acentuada após esta profundidade.

Equipamento
Radioterapia – teleterapia

Simulação para tratamento
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Equipamento
Radioterapia – teleterapia
• Cobalto terapia x Aceleradores lineares


Os aceleradores lineares podem gerar f ó tons de energia
muito maior que os do 60Co.



Fótons de alta energia liberam menor dose na pele e nos
tecidos sadios do paciente.



Entretanto, os aceleradores lineares requerem potencial
el é trico bastante est á vel, mais manuten ç ã o e pessoal
mais habilitado para o seu funcionamento.



Aparelhos de 60Co necessitam de menos manutenção que os
aceleradores lineares.



Aparelhos de 60Co necessitam
material radioativo.

de

seguran ç a

para o
73

(Estudo de caso)
Radioterapia – teleterapia
• Patologia: Câncer de pulmão.
• Diagn ó stico geral: Hist ó ria cl í nica do paciente e exame
físico. Diagnóstico histológico através de exame citológico
de escarro, broncoscopia com bi ó psia, pun ç ã o transtor áxica
por agulha orientada por tomografia computadorizada etc.
• Tratamento: Depende dos estádio clínico do tumor: cirurgia,
radioterapia, radioterapia pré-operatória, radioterapia pósoperatória e quimioterapia.
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(Estudo de caso)
Radioterapia – teleterapia
• Dose total geralmente de 50 a 60 Gy, com fracionamento
diários de 2.0 Gy, cinco vezes por semana.
• Técnica mais usual é com dois campos paralelos e opostos com
prote ç ã o na medula espinhal. O tamanho dos campos varia de
acordo com o tamanho do paciente e a extensão da lesão.
• Uma vez determinada a dose a ser administrada, a qualidade
da radia ç ã o e o tipo de equipamento a ser utilizado, a
regi ã o e o tamanho do campo de irradia ç ã o s ã o definidas
através de imagens de diagnóstico (tomografia e ressonância).
• F í sico e m é dico fazem, na pele do paciente, uma marca ç ão
(tatuagem) preliminar da área a ser irradiada.
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(Estudo de caso)
Radioterapia – teleterapia
• O paciente é levado a um simulador (m á quina de raios-X de
diagn ó stico com as mesmas caracter í sticas do aparelho de
terapia) e radiografado exatamente na posi ç ã o em que ser á
tratado.
• A partir da radiografia é feita a marca ç ã o definitiva do
local a ser irradiado.
• Colimadores são utilizados quando deseja-se proteger regiões
e órgãos críticos.
• Colimadores s ã o de materiais que absorvem a radia ç ão
(geralmente de chumbo), impedindo-a de atingir o paciente.
• As regiões a serem protegidas são desenhadas na radiografia,
que serve de refer ê ncia para a confec ç ã o de um molde de
isopor que é utilizado para produzir o definitivo em chumbo.
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(Estudo de caso)
Radioterapia – teleterapia
• Execução do Planejamento – Função do físico
o Determinar quanta radia ç ã o est á sendo produzida por uma dada
máquina de terapia sob condições padrão, isto é, para calibrar
a m á quina. A calibra ç ã o inclui determina ç ã o da dose que o
equipamento é capaz de fornecer bem como a dose no volume que
está sendo irradiado sob diferentes condições de operação.
o Calcular a dose a ser administrada ao tumor e qualquer tecido
normal no paciente. Isto não é fácil, e muitos departamentos de
radioterapia usam computadores para ajudar nesta tarefa.
o

Responsabilizar-se pelos procedimentos de radioproteção.
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(Estudo de caso)
Radioterapia – teleterapia
• Execução do Planejamento – Função do técnico


Os técnicos tem a tarefa de posicionar o paciente de modo
que a á rea irradiada seja exatamente aquela determinada
pelos médicos.



Um bom tratamento tem como um de seus fatores principais
a sua reprodutibilidade di á ria, e por isso os t écnicos
tem uma participação de suma importância neste processo.



Os t é cnicos tamb é m podem ter a incumb ê ncia de ajustar
corretamente a dose determinada pelo f í sico no aparelho
que ele esta operando.
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(Estudo de caso)
Radioterapia – teleterapia
• Técnicas de tratamento
 Fracionamento
 Campo

direto

 Campos
 Três

paralelos e opostos

campos

 Quatro

campos
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(Estudo de caso)
Radioterapia – teleterapia
• Cartas de isodose


(mapas da distribuição da dose dentro do paciente).

• São função:




da forma e da área do campo de irradiação,
da distância foco-superfície e
da qualidade da radiação.

• Para o c á lculo da dose é indispens á vel o
uso da carta de isodose.
80

(Estudo de caso)
Radioterapia – teleterapia
• Cartas de isodose

As cartas de isodoses padr õ es devem ser corrigidas para compensar a
presença de tecidos de diferentes densidades. Em (a), com a presença de
um pulmão, menos denso que a água; em (b), com a presença de osso, mais
denso que a água.
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Exercícios
1. A meia-vida do 22Na é de 2,6 anos. Uma amostra
contém 12,0 g de 22Na. Após quantos dias a amostra
irá conter apenas 3 g de 22Na? Justifique.
a) 1890 dias
b) 3796 dias
c) 6000 dias
d) 2370 dias
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Exercícios
2. Um tecnólogo entrou numa sala de irradiação e não percebeu
que uma fonte de 54Mn estava exposta. Essa fonte possu ía
atividade de 4,2 Ci, e foi estimado que o tecn ólogo
permaneceu a 3,4 m da fonte durante 11 minutos. Avalie o
valor da exposição na entrada da pele do tecnólogo.
3. Um tecnólogo entrou numa sala de irradiação e não percebeu
que uma fonte de 198Au estava exposta. Essa fonte possu ía
atividade de 1110 GBq, e foi estimado que o tecn ólogo
permaneceu a 4,2 m da fonte durante 21 minutos. Avalie o
valor da dose na entrada da pele do tecnólogo.
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Exercícios
4. A radia ç ã o emitida por uma fonte de 137Cs com atividade de
250 GBq é usada para irradiar um tumor na superf í cie do
paciente durante 3 minutos, posicionado a 1 m da fonte. A
energia média do raio gama emitido pelo 137Cs é de 660 keV.
Considere o tumor com tendo a mesma densidade do osso. Qual
a dose absorvida no tumor?
5. Considere duas fontes puntiformes de 8,9 Ci no ar, sendo
uma de 192Ir e outra de 75Se, afastadas entre si pela
dist â ncia de 5 m. Desprezando atenua ç ã o e espalhamento,
calcule no ponto médio entre elas:
a) a taxa de exposição (em R/h);
b) a taxa de dose absorvida no ar (por hora) no SI.
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Exercícios
6. Suponha que uma pessoa seja exposta, a um campo homog êneo
de raios X com uma exposi ç ã o total de 19 R, responda
(unidades do SI):
I. Qual o valor da dose absorvida?
II.Qual o valor da dose equivalente?
III.Qual o valor da dose efetiva? (irradiação do corpo inteiro wT =
1)

7. Um grupo de IOE foi exposto
resultando em uma dose absorvida
de IOE tamb é m foi exposto
part í culas alfa resultando em
mGy, responda (unidades do SI):

a um campo de raios X
de 4,9 mGy. O mesmo grupo
a uma fonte emissora de
uma dose absorvida de 4,9

I. Quais os valores de dose equivalente em função do campo de
raios X e da fonte emissora de partícula alfa?
II.Caso os valores do item anterior forem diferentes, explique por
que.
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Exercícios
8. Uma fonte pontual de 40K emite um n ú mero de f ó tons a uma
energia de aproximadamente 0,150 MeV, gerando uma taxa de
fluência de 8,4x108 fótons/cm2.s, em um certo ponto no ar.
a)
b)
c)
d)

Qual a taxa de fluência de energia neste ponto?
Qual a fluência de energia em 24 horas?
Qual o valor da taxa kerma no ar por hora?
Que valor de taxa de dose por hora um dosímetro, medindo a grandeza Hx,
registraria?

9. Suponha que uma pessoa seja exposta, a um campo homogêneo de
raios X com uma exposi ç ã o total de 57,6 mR, responda
(unidades do SI):
I. Qual o valor da dose absorvida?
II.Qual o valor da dose equivalente?
III.Qual o valor da dose efetiva? (irradiação do corpo inteiro wT = 1)

Exercícios
10. Um IOE atuando com atividade de hemodin â mica, teve
registrado no relatório de dose nos meses de julho, agosto
e setembro os seguintes valores de dose em seu dos ímetro:
0,8 mSv, 2,7 mSv e 5,7 mSv. Nos meses anteriores do
corrente ano os relat ó rios de dose registraram n ão
registraram dose. Sabendo que o dosímetro esta calibrado na
grandeza operacional HX, pergunta-se:
a) Qual valor de dose m á xima pode ser registrado no restante do ano
corrente?
b) Qual valor de dose pode ser registrado no restante do ano corrente,
para que a média ponderada anual seja respeitada?
c) Qual o valor de kerma no ar no mês de setembro?
d) Se o IOE trabalha 2000h/ano, qual o valor de dose por hora recomendado
para que o limite anual não seja excedido?
e) A empresa pode admitir um estagi á rio com 16 anos? Justifique. Caso
possa qual deve ser a sua dose por semana?
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Exercícios
11. Diferencie o tratamento de teleterapia do tratamento de
braquiterapia.
12. O que diferencia o câncer dos tumores benignos?
13. Quais os tumores de maior incid ê ncia no Brasil para os
indivíduos do sexo masculino? E para os do sexo feminino?
14. Quais as principais diferen ç as entre os equipamentos de
teleterapia que usam fonte de cobalto e os aceleradores
lineares?
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Cálculo de barreira
(blindagem) para raios X
• Introdução


Chamamos de barreira ou blindagem todo o material com
capacidade de absorver ou atenuar um feixe de radia ç ão
que nela incide.



Uma barreira n ã o é capaz de impedir a transmiss ã o da
radia ç ã o gama e X atrav é s de uma barreira mas apenas
atenuá-la.



O grau de atenua ç ã o depende, entre outros fatores, da
natureza do material que constitui a barreira, da
geometria das medidas, da forma geom é trica da fonte, da
energia da radiação incidente e da espessura da barreira.
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Cálculo de barreira
(blindagem) para raios X
• Esta metodologia permite o c á lculo da barreira
pela determinação do fator de transmissão ou grau
de atenua ç ã o levando em conta
as diferentes
condi ç õ es de incid ê ncia da radia ç ã o, as áreas
adjacentes que podem apresentar tipos e graus de
ocupa ç ã o diferenciados e ainda as condi ç õ es de
opera ç ã o e a quantidade de exposi ç õ es realizadas
com o aparelho de raios X, distâncias consideradas,
etc.. .
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Cálculo de barreira
(blindagem) para raios X
• As barreiras (paredes, teto, piso, etc.) para as
quais o feixe prim á rio de raios X pode ser
direcionado
(geralmente,
piso
e
parede com
estativa mural) s ã o denominadas de barreiras
primárias. As demais são denominadas de barreiras
secund á rias e sobre elas incidem radia ç ão
secund á ria (espalhada) e radia ç ã o de fuga
(transmitida através da blindagem do cabeçote).
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Cálculo de barreira
(blindagem) para raios X

92

Cálculo de barreira
primária para raios X
• O grau de atenuação Fp para uma determinada barreira primária
é dado por:

• Onde:








Tr: constante de rendimento do aparelho de raios X, em mGy.m2/mA.min;
W: carga de trabalho semanal do aparelho de raios X, em mA.min/sem;
U: fator de uso da barreira;
T: fator de ocupação da área adjacente;
Jw: limite autorizado semanal no ponto de interesse da á rea adjacente,
em mGy/sem; e
a1: dist â ncia entre o ponto de interesse da á rea adjacente e o ponto
focal, em metros.
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Constante de rendimento (Tr)

Obs.: Equipamento de raios X de onda completa
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Carga de trabalho semanal
máxima (W)

Fonte: Portaria 453/98 e o guia “Radiodiagnóstico Médico:
Desempenho de Equipamentos e Segurança” da ANVISA.
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Cálculo da carga de
trabalho (W)
• A carga de trabalho W é o n ú mero de exposi ç ões
realizadas pelo aparelho de raios X, durante sua
jornada de trabalho, em mA.min/sem. Por exemplo,
se o aparelho opera com 5 mA durante 2 horas por
dia, 5 dias por semana, a carga de trabalho será

W  3000  W  3 x103 mA. min sem
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Fator de uso (U) e
ocupação (T)

Fonte: Portaria 453/98 e o guia “Radiodiagnóstico Médico:
Desempenho de Equipamentos e Segurança” da ANVISA.
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Limite autorizado semanal
(Jw)

Níveis de Restrição de Dose (Portaria MS/SVS no 453/98)

• Desta forma :

• Do slide 43:

0,10
JW área controlada  
 0,088 mGy sem
1,14

JW área livre  

0,01
 0,01 mGy sem
1,14
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Cálculo de barreira
secundária para raios X
• O grau de atenua ç ã o Fs para uma determinada
barreira secund á ria para a radia ç ã o espalhada é
dado por:

• Onde:







Tr, W, U, T e Jw tem o mesmo significado apresentado no slide 88;
A2: dist â ncia entre a superf í cie do meio espalhador (no slide 87, o
paciente) e o ponto focal, em metros;
d: dist â ncia entre a superf í cie do meio espalhador e o ponto de
interesse da área adjacente;
k: coeficiente de espalhamento, em m2. para salas de radiografia, em
geral, k = 0,002 m2 e para radiologia oral, k = 0,0005 m2.
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Cálculo de barreira secundária
para raios X - radiação de fuga
• O grau de atenuação Ftr de uma determinada barreira
secundária para a radiação de fuga é dado por:

• Onde:


W, U, T, Jw e a1 tem o mesmo significado apresentado no slide 88;



Ctr: quantidade de radiação padrão num determinado ponto, fornecida pelo
fabricante. Se não estiver disponível, usar 1 mGy.m2/h;



Q: quantidade m á xima admiss í vel de eletricidade com a tens ã o nominal
durante uma hora, especificada pelo fabricante. Para radiografia, Q =
7200 mAs/h a 150 kV. Para fluoroscopia, Q = 19600 mas/h para tubo sobre
a mesa, e Q = 9800 mAs/h para tubo sob a mesa.
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Cálculo de barreira
secundária para raios X
• A espessura definitiva da barreira secundária será:
o Igual ao valor da barreira mais espessa encontrada se a
diferença entre as espessuras das barreiras para a radiação de
fuga e para a radia ç ã o espalhada for maior que 4 camadas
semirredutoras (CSR); ou
o Igual ao valor da barreira mais espessa acrescida de uma camada
semirredutora se as espessuras das barreiras para a radiação de
fuga e para a radia ç ã o espalhada tiverem valores praticamente
iguais
kV
CSR
(cm)

50

75

100

110

125

150

0,005

0,015

0,025

0,027

0,027

0,029

CSR em centímetros para um feixe largo de radiação e fortemente
filtrado para diferentes tensões.
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Exemplo
• Um aparelho de raios X com filtração total de 2,0 mm Al,
tem seu feixe útil sempre direcionado para a parede que
faz a divisa com uma rua. As demais áreas adjacentes à
sala onde est á instalado o aparelho de raios X e os
respectivos fatores de ocupa ç ã o est ã o indicados na
figura do slide a seguir.
• Determine as espessuras das barreiras, em milímetros de
chumbo, para que as á reas adjacentes possam ser
classificadas em livres ou controladas, conforme
necessário.
• Dados:
o Q = 7200 mAs/h; Ctr = 1 mGy.m2/h; k = 0,002 m2;
o Use o valor da carga de trabalho máxima para 100kVp;

104

Exemplo
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Radiodiagnóstico

2,0 m
1,0 m

1,0 m

Trabalho
Cálculo
de
Blindagem
em
unidade
móvel

1,6 m
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Braquiterapia
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Braquiterapia
• Histórico


Na sua tese de doutoramento em 1904, Madame Curie
descreveu um experimento biol ó gico em que ela colocava
uma c á psula contendo r á dio no bra ç o do seu esposo e
deixava-a por v á rias horas. Ela disse que era produzido
uma ferida que levava um mês para sarar. Esta ferida não
era uma "queimadura" superficial; a avaria era muito mais
profunda. A possibilidade de usar r á dio para destruir o
câncer foi reconhecida quase que imediatamente.
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Braquiterapia
• Definição


Modalidade de Radioterapia na qual o elemento radioativo
é colocado em proximidade ou dentro do ó rg ã o a ser
tratado. Para isto s ã o utilizados elementos radioativos
espec í ficos, de pequeno tamanho e formas variadas, que
são colocados na posição de tratamento através de guias
chamados cateteres ou sondas.



Com o desenvolvimento dos sistemas computadorizados, os
elementos radioativos entram dentro dos guias ap ó s sua
coloca ç ã o no paciente, controlados por um programa de
computador no qual o físico calcula a dose de tratamento
prescrita pelo médico.
109

Braquiterapia
• Vantagens


Alta
dose
ao
circunjacentes;

tumor

X

baixa

dose

aos tecidos



Curta duração do tratamento;



Como o elemento radioativo é colocado em proximidade ou
dentro do ó rg ã o a ser tratado, podem ser utilizados
elementos radioativos espec í ficos, de pequeno tamanho e
formas variadas, sendo os mesmos colocados na posição de
tratamento através de guias (cateteres ou aplicadores).



Com o desenvolvimento dos sistemas computadorizados,
possibilitou o sistema remoto afterloading .
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Braquiterapia
• Princípios


Trata o volume tumoral, ou o local onde este se encontra,
preservando ao máximo as estruturas normais vizinhas.



Terapia de curta distância onde, uma fonte encapsulada ou
um grupo destas fontes s ã o utilizadas para libera ç ã o de
radiação β ou γ a uma distância de poucos centímetros do
volume tumoral.



É poss í vel irradiar-se volumes alvo muito pequenos com
uma alta dose, pois conforme nos distanciamos do elemento
radioativo a dose decai rapidamente, poupando-se portanto
as estruturas normais vizinhas.
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Braquiterapia
• Desvantagens


Sua principal desvantagem é a n ã o uniformidade da dose
uma vez que a dose de radiação é muito mais intensa perto
da fonte, embora o uso muitas fontes ajuda fazer a dose
mais uniforme;



Uma outra desvantagem se relaciona com a seguran ç a das
radia ç õ es. O terapeuta deve estar pr ó ximo à fonte
enquanto elas estão sendo colocadas no lugar.
• A radia ç ã o para o terapeuta tem sido muito reduzida pela t écnica
remota de afterloading.
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Tipos de braquiterapia
• Quanto a colocação da fonte:


No caso da braquiterapia intersticial, as fontes s ão
colocadas diretamente no tecido alvo do local afetado,
como a próstata ou a mama.



A braquiterapia de contato implica a coloca ç ã o da fonte
de radiação num espaço junto ao tecido alvo. Este espaço
pode
ser
uma
cavidade
corporal (braquiterapia
intracavit á ria), como o colo do ú tero, ú tero ou vagina;
um l ú men corporal (braquiterapia endoluminal), como a
traqueia ou o es ó fago; ou situar-se no exterior
(braquiterapia de superf í cie), como por exemplo a pele.
Também é possível colocar uma fonte de radiação nos vasos
sangu í neos
(braquiterapia
intravascular)
para o
tratamento da reestenose do stent coronário.
113

Tipos de braquiterapia
• Quanto a taxa de dose:


A braquiterapia de baixa taxa de dose (LDR) implica a
implantação de fontes de radiação que emitem a uma taxa de até
2 Gy.h-1. A braquiterapia de baixa taxa de dose é habitualmente
utilizada para cancros da cavidade oral, orofaringe, sarcomas,
e cancro da próstata.[



A braquiterapia com taxa de dose m é dia (MDR) é caracterizada
por uma taxa de dose, entre os 2 Gy.h-1 e os 12 Gy.h-1.



A braquiterapia de alta taxa de dose (HDR) ocorre quando a taxa
de dose excede os 12 Gy.h-1. As aplica ç õ es mais comuns da
braquiterapia HDR s ã o em tumores do colo do ú tero, es ôfago,
pulmões, mama e próstata.



A braquiterapia pulsada (PDR) envolve curtos pulsos de radiação,
para estimular a efic á cia e taxa geral do tratamento com alta
taxa de dose. Os tumores mais comumente por PDR s ã o do foro
ginecológico, e câncer de cabeça e pescoço.
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Tipos de braquiterapia
• Quanto a duração:


A braquiterapia tempor á ria implica a coloca ç ã o de fontes de
radia ç ã o por um per í odo definido (normalmente um determinado
número de minutos ou horas) antes de serem retiradas. A duração
espec í fica do tratamento depende de muitos fatores diferentes,
incluindo a taxa de fornecimento de dose necess á ria e o tipo,
tamanho e localização do câncer.



A braquiterapia permanente implica a coloca ç ã o de pequenos
blocos ou sementes radioativas (aproximadamente do tamanho de
um grão de arroz) de baixa taxa de dose no local do tumor ou de
tratamento, que s ã o deixados permanentemente nesse local e se
v ã o decompondo gradualmente. Durante um per í odo de semanas ou
meses o nível de radiação emitido pelas fontes reduz até quase
zero. A braquiterapia permanente é
mais frequentemente
utilizada no tratamento do cancro da próstata.
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Braquiterapia HDR
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Aplicações clínicas
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Fontes utilizadas em
braquiterapia
Nuclídeo

Energia méd.
(MeV)*

Energia máx
(MeV)*

T1/2

HVL
(mm)

TVL
(mm)

Gamão ( ) (μ
Gy.m2/h.GBq)

60Co

1,25

1,33

5,27 A

12

40

309

137Cs

0,66

0,66

30,08 A

6,5

21

78

192Ir

0,37

0,61

73,83 D

6,0

20

113

125I

0,04

0,04

59,41 D

0,03

0,1

33

198Au

0,42

1,09

2,69 D

3,3

11

195

* Energia de fó
fótons gama
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Fontes utilizadas em braquiterapia
Fonte Aplicação
60Co

E utilizado em aplicadores oftalmol ó gicos, com agulhas ou tubos, e em
tratamentos HDR ginecológicos, na forma de grânulos.

137Cs

Comercialmente, e apresentada da forma de tubos para aplicadores
ginecológicos, e sementes para implantes.

192Ir

E normalmente utilizado em forma de fio podendo ser cortado do tamanho
necessário para ser ajustado ao tumor. Uma forma alternativa do Ir-192 são as
sementes colocadas em fitas de nylon. O Ir-192 e usado em implantes
mam á rios (forma de fios) e em v á rios tratamentos HDR intracavit á rios e
intersticiais.

125I

Empregado no implante permanente na próstata. A baixa energia dos fótons
do I-125 permite que o paciente se mova durante o tratamento, podendo ter
uma vida normal fora do hospital.

198Au

Utilizado na forma de gr ã os cil í ndricos ou sementes, como implantes
permanentes (pr ó stata) e pode ser utilizado em pequenas á reas, como a
língua, onde implantes com agulha podem ser bastante desconfortáveis.
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Câncer da próstata
• No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre
os homens. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum
no mundo. Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior
nos pa í ses desenvolvidos em compara ç ã o aos pa í ses em
desenvolvimento.
• Estima-se que um em cada dez homens vai desenvolver c âncer
de próstata em alguma fase de sua vida.
• O tumor se inicia na maioria das vezes na zona perif érica,
para depois crescer e invadir as demais á reas da pr óstata.
Pode permanecer confinado à gl â ndula, mas tamb é m pode se
expandir, afetando as regi õ es vizinhas ou, em casos
avan ç ados, alcan ç ar partes mais distantes, a exemplo dos
g â nglios (do sistema linf á tico) e dos ossos. S ã o as
conhecidas "metástases".
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Braquiterapia prostática
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Câncer da mama
• O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo
por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado
oportunamente, o prognóstico é relativamente bom.
• No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam
elevadas, muito provavelmente porque a doen ç a ainda é
diagnosticada em estádios avançados.
• A braquiterapia é uma alternativa à irradiação externa de toda
a mama, pois permite que a radia ç ã o seja aplicada dentro da
mama, no local da lumpectomia. Essa t é cnica assegura que a
maior dose de radia ç ã o ser á dada justamente onde ela é mais
necess á ria, ao mesmo tempo em que a radia ç ã o que atinge as
estruturas vizinhas sadias, como arcos costais, pulmão, coração
e o tecido sadio da mama é bastante reduzida.
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Braquiterapia da mama
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IMRT - Radioterapia com feixe
de intensidade modulada

IMRT
• Radioterapia com feixe
modulada

de intensidade

A t é cnica de irradia ç ã o denominada de feixe de
intensidade modulada (I.M.R.T.- Intensity Modulated
Radiation Therapy), consiste em moldar o feixe de
radia ç ã o das composições de campos de um acelerador
de tal forma a irradiar o tumor exatamente na sua
forma, ou muito próximo a isso.
Para tal utilizamutilizam se pequenos colimadores, dinâmicos,
micos
que durante o movimento e libera ç ã o do feixe de
radia ç ã o v ã o abrindo e fechando conforme a
necessidade de intensidade de radiação.

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

IMRT

Protonterapia
• Radioterapia por feixe de prótons

Protonterapia
• Radioterapia por feixe de prótons


A principal vantagem da terapia com prótons é que possuem
um menor impacto negativo sobre o tecido que rodeia o
tumor.



Comparados com os raios X utilizados na terapia
tradicional os pr ó tons depositam uma quantidade de
energia consideravelmente menor enquanto se deslocam at é
o lugar do tumor.



Além disso, enquanto os raios X continuam avançando além
do tumor (irradiando c é lulas sadias a medida que
ultrapassam o resto do corpo), os prótons se restringem a
zona tumoral.

Protonterapia
• Radioterapia por feixe de prótons


Ao existir um risco menor de dano ao tecido normal, podese incrementar a dose tumoral, o que permite melhores
taxas de controle do tumor.



Os prótons prometem um melhor controle do tumor e menores
complica ç õ es, para uma melhor qualidade de vida dos
pacientes que sobrevivem ao câncer.



A terapia com prótons é realizada de maneira ambulatorial
e o tratamento leva poucos minutos ao dia durante um
período de algumas semanas dependendo do tipo de câncer.

Protonterapia
• Radioterapia por feixe de prótons


É necessário um equipamento tipo ciclotron* para obtenção
e aceleração dos prótons;



O tratamento leva aproximadamente de poucos minutos.



A grande desvantagem que é um procedimento extremamente
caro em fun ç ã o do equipamento necess á rio para gerar e
acelerar os prótons.

Ciclotron*
•

•

•

O c í clotron é um instrumento que foi desenvolvido em 1931 pelos
físicos Lawrence e Livingston da Universidade da Califórnia, com o
prop ó sito de acelerar part í culas at ô micas carregadas at é atingir
velocidades próximas a da luz.
O nome c í clotron significa “ canh ã o circular ” , pois ele é formado
por duas partes na forma de D, que s ã o eletrodos ocos, separados
por um espa ç o intermedi á rio. Dessa forma, juntos parecem uma
circunferência.
Quando uma partícula é lançada no espaço entre os eletrodos, ela é
alternadamente atraída por um e repelida pelo outro, pois eles são
alimentados por uma corrente alternada de alta frequ ê ncia que faz
com que eles fiquem ora carregados positivamente ora negativamente.
Com isso, a trajetória circular da partícula é acelerada cada vez
mais, transformando-se em trajet ó ria em espiral, at é que ela é
lançada por uma fenda em direção ao núcleo-alvo
Fonte:
http://ensinoadistancia.pro.br/EaD/Eletromagnetismo/Ciclotron/Ciclotron.html
http://www.mundoeducacao.com/quimica/acelerador-particulas.htm

Ciclotron*

Ernest O. Lawrence e, no canto inferior
direito, vemos o primeiro acelerador de
partículas (cíclotron).

Fonte:
http://www.mundoeducacao.com/quimica/acelerador-particulas.htm

Exercícios
1. Neoplasia maligna ou câncer é uma doença caracterizada por
uma popula ç ã o de c é lulas que cresce e se dividem sem
respeitar os limites normais, invadem e destroem tecidos
adjacentes, e podem se espalhar para lugares distantes no
corpo, atrav é s de um processo chamado met á stase. Diante
desta afirmação responda:
a)
b)
c)
d)
e)

O que pode diferenciar as neoplasias malignas e benignas?
Uma única mutação na célula é suficiente para causar um câncer?
Justifique.
Segundo o INCA, quais s ã o os fatores de risco para
desenvolvimento do câncer?
Qual o tipo de c â ncer com maior incid ê ncia na popula ç ão
brasileira e qual o fator de risco diretamente associado?
Defina radiossensibilidade.
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Exercícios
• Respostas do slide 150:
a) Neoplasias malignas as c é lulas que cresce e se dividem sem
respeitar os limites normais, invadem e destroem tecidos
adjacentes, j á neoplasias benignas s ã o auto limitados e n ão
invadem tecidos adjacentes.
b) N ã o. Para que a c é lula se torne cancerosa é necess á rio que
ocorra uma dezena de alterações em sequ ê ncias particulares de
DNA.
c) Tabagismo, alcoolismo, h á bitos alimentares, h á bitos sexuais,
fatores ocupacionais, radiações e medicamentos.
d) Câncer de pele não melanoma e radiação ultravioleta natural.
e) É o grau e a velocidade de resposta dos tecidos à irradiação.
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Exercícios
2. Os equipamentos de radioterapia com fonte de 60Co tem um
papel fundamental no processo de evolu ç ã o t é cnica da
radiação externa. Diante desta afirmação responda:
a) Quais as principais
utilizada?

caracter í sticas

da

b) Qual o material usado na blindagem do
equipamento de cobalto terapia? Por que?
c) Por que a fonte de
de uso?

60Co

fonte

de cobalto

cabe ç ote

de um

utilizada deve ser trocada após 8 anos

d) Explique a import â ncia
teleterapia.

do

equipamento

isoc ê ntrico em

e) Por que as fontes de 137Cs n ã o s ã o mais utilizadas em
equipamentos de teleterapia?
152

Exercícios
• Respostas do slide 152
a) Tem meia-vida de 5,24 anos, emitem dois gamas (1,17MeV e
1,33MeV) é metálico.
b) Ur â nio exaurido, pois tem alto Z tornando a blindagem mais
compacta , menos volumosa e eficiente.
c) Em fun ç ã o do seu tempo de meia-vida. Ap ó s este tempo os
tratamento ficam muito demorados para atingir a dose necessária.
d) Ao ser girado o equipamento aponta sempre para o mesmo ponto o
que possibilita a centraliza ç ã o do tumor e a maximiza ç ã o da
dose no mesmo.
e) Em fun ç ã o de sua baixa energia e tamb é m da forma como é
produzido. O c é sio é produzido na forma de cloreto que é
solúvel em água.
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Exercícios
3. Atrav é s da braquiterapia pode-se tratar o volume tumoral
com doses elevadas preservando ao m á ximo as estruturas
normais vizinhas. Responda:
a) Diferencie tratamento por
teleterapia (radioterapia).

braquiterapia

do

realizado por

b) Cite 03 vantagens do tratamento por braquiterapia.
c) Classifique a braquiterapia quanto a coloca ç ã o do material
radioativo.
d) Os implantes permanentes podem ter meia-vida longa? Justifique.
e) Classifique a braquiterapia pela taxa de dose.
f) Qual a principal desvantagem do tratamento por braquiterapia?
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Exercício
• Respostas do slide 154
a) O material radioativo é colocado nas proximidades ou dentro do
ó rg ã o a ser tratado enquanto na teleterapia temos a fonte
externa ao paciente.
b) alta dose, curta duração do tratamento e baixa dose nos tecidos
adjacentes.
c) Braquiterapia intersticial ou de contato.
d) Não. Pois as fontes permanecerão dentro do paciente.
e) Baixa taxa de dose – LDR e alta taxa de dose – HDR.
f) Não uniformidade de dose.
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Exercícios
4. Explique a import â ncia da simula ç ã o para o
tratamento no planejamento radioterápico.
5. Explique o tratamento por protonterapia.
6. Diferencie
os
equipamentos
de teleterapia
utilizando fonte de 60Co e aceleradores lineares.
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Exercícios
• Respostas do slide 156
4. Possibilita a verifica ç ã o de todo o planejamento
radioter á pico evitando que doses desnecess á rias sejam
aplicadas ao paciente.
5. Emprega feixes de part í culas carregadas e pesadas de
alta energia que penetram no organismo e descarregam a
maior parte de sua energia onde encontra-se o tumor.
6. Os aceleradores lineares podem gerar f ó tons de energia
muito maior que os do 60Co; F ó tons de alta energia
liberam menor dose na pele e nos tecidos sadios do
paciente; Aparelhos de 60Co necessitam de menos
manuten ç ã o que os aceleradores lineares; Aparelhos de
60Co necessitam de segurança para o material radioativo.
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