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ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UMA SEMENTE DE IRÍDIO-192 PARA 

APLICAÇÃO EM CÂNCER OFTÁLMICO 

 

FABIO RODRIGUES DE MATTOS 

 

RESUMO 

Mesmo não estando entre os casos de câncer com maior incidência, os tumores 

oculares têm acometido a população brasileira. O Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN-CNEN/SP), juntamente à Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), criou 

um projeto que visa o desenvolvimento e implementação de um tratamento de câncer 

oftálmico alternativo que consiste na utilização de sementes de irídio-192 em 

braquiterapia. O Projeto surgiu pelo motivo da Escola Paulista tratar muitos casos 

oncológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela experiência em pesquisas 

de fontes radioativas seladas do grupo de braquiterapia do IPEN. A metodologia foi 

desenvolvida a partir da infraestrutura disponível e pela experiência dos pesquisadores. O 

protótipo desenvolvido da semente se apresenta com um núcleo (irídio em liga de irídio-

platina) de 3,0mm de comprimento selado por uma cápsula de titânio de 0,8mm de 

diâmetro externo, 0,05mm de espessura de parede e 4,5mm de comprimento. Nenhum 

estudo sobre a confecção destas sementes foi encontrado em literatura disponível. Criou-se 

uma metodologia que envolveu: caracterização do fio, criação do dispositivo para ativação 

neutrônica dos núcleos e testes de estanqueidade da fonte produzida. A análise dos 

resultados comprovaram a viabilidade do método. Como sugestão para trabalhos futuros, 

estudos quanto à metrologia e dosimetria destas fontes e aprimoramento da metodologia 

devem ser realizados, para uma futura implementação em caráter nacional. 
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STUDY AND DEVELOPMENT OF AN IRIDIUM-192 SEED FOR USE IN 

OPHTHALMIC CANCER 

 

FABIO RODRIGUES DE MATTOS 

ABSTRACT 

Even ocular tumors are not among the cases with a higher incidence, they 

affect the population, especially children. The Institute of Energy and Nuclear Research 

(IPEN-CNEN/SP) in partnership with Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), created a 

project to develop and implement a alternative treatment for ophthalmic cancer that use 

brachytherapy iridium-192 seeds. The project arose by reason of the Escola Paulista treat 

many cancer cases within the Unified Health System (SUS) and the research experience of 

sealed radioactive sources group at IPEN. The methodology was developed from the 

available infrastructure and the experience of researchers. The prototype seed presents with 

a core (192-iridium alloy of iridium-platinum) of 3.0 mm long sealed by a capsule of 

titanium of 0.8 mm outside diameter, 0.05 mm wall thickness and 4,5mm long. This work 

aims to study and develop a seed of iridium-192 from a platinum-iridium alloy. No study 

on the fabrication of these seeds was found in available literature. It was created a 

methodology that involved: characterization of the material used in the core, creation of 

device for neutron activation irradiationand ans seed sealing tests. As a result, proved the 

feasibility of the method. As a suggestion for future work, studies regarding metrology and 

dosimetry of these sources and improvement of the methodology should be carried out, for 

future implementation in national scope. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer no Brasil e no Mundo 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que têm em 

comum o crescimento desordenado e invasivo de células, em várias partes do 

organismo[1]. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 57 

milhões de pessoas morrem todo o ano pela doença, sendo que em torno de 15 % deste 

total correspondem às crianças com menos de 5 anos [2]. 

 Ao se observar os dados dos últimos 20 anos, os custos associados a essa 

efermidade não está somente nas milhões de vidas perdidas, mas também no que diz 

respeito à economia e vida familiar. Diz-se economia, pois afeta todas as faixas etárias, e 

mesmo apresentando maior incidência entre o público da terceira idade, muitos se 

acometem da enfermidade quando ainda fazem parte da população economicamente ativa. 

Nota-se uma redução na produtividade de trabalho quando o indivíduo, mesmo retornando 

à atividade econômica durante ou pós-tratamento, apresenta baixa produtividade em 

função de interrupções para o tratamento, ou de sequelas que não permitem recuperar 

plenamente sua capacidade laboral.  

Em 2008, a doença foi responsável por um prejuízo econômico de quase US$ 3 

milhões com a morte prematura e a incapacidade, de acordo com dados da OMS. O 

prejuízo econômico é quase 20% maior do que a doença cardíaca, a segunda causa de 

perda econômica (US$ 895 bilhões e US$ 753 bilhões, respectivamente)[3][4][5]. 

Olhando para o lado familiar, certa situação de renda pode se tornar alarmante 

quando o chefe da família adoece sendo ele o provedor da única fonte de renda; bem como 

quando um dos pais é acometido pela doença e os filhos passam a exercer atividades de 

cuidado da família, deixando de levar suas vidas dentro do padrão esperado para a 

idade[4]. 

O envelhecimento contínuo e o crescimento desordenado da população afeta 

significativamente o impacto desta enfermidade no mundo todo. Em relatório divulgado 

em 2008 pela OMS, os tipos de câncer com maior motalidade foram: pulmão, estômago, 
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fígado, cólon, mama e próstata, e, ao que tudo indica, devem continuar como os tipos com 

mais frequências de mortes [6][5][7]. 

No Brasil observa-se um processo de transição que tem produzido importantes 

mudanças no perfil das enfermidades que acometem a população, na qual doenças 

infecciosas e parasitárias deixaram de ser as principais causas de morte, perdendo lugar 

para as neoplasias, que representam 16,7% de todos os óbitos do país. As estimativas do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o ano de 2012 e válidas para 2013, apontam que 

ocorrerão cerca de 520 mil novos casos de câncer. Os tipos mais incidentes, a exemplo do 

que ocorre no resto do mundo (exceto o câncer de pele do tipo não melanoma) foram: no 

sexo masculino, os cânceres de próstata (cerca de 60 mil casos) e de pulmão e os cânceres 

de mama e de colo do útero, no sexo feminino [4][8][9][10]. Na figura 1 estão 

representados os 10 tipos de câncer mais frequentes em ambos os sexos. 

 

Figura 1: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por sexo, 

exceto pele não melanoma. [10]. 

 

Medidas preventivas devem ser implementadas para reduzir a carga do câncer, 

como, por exemplo, o controle do tabagismo, contra os cânceres tabaco-relacionados[2], e 

a vacinação para hepatite, contra o câncer do fígado [4]. 

A prevenção e o controle do câncer precisam adquirir o mesmo foco e a mesma 

atenção que a área de serviços assistenciais, pois, quando o número de casos novos 

aumentarem de forma rápida, não haverá recursos suficientes para suprir as necessidades 
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de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Então mais e mais pessoas terão câncer e 

correrão o risco de morrer prematuramente por causa da doença [4]. 

1.2  O Olho humano 

Com o objetivo de captar as imagens que nos cercam, possuem forma quase 

esférica com aproximadamente 25 mm de diâmetro, em adultos. Em sua estrutura (figura 

2), o olho é revestido por um invólucro branco, a esclerótica, que funciona como proteção. 

Em sua parte anterior se encontra a córnea, a qual é transparente e convexa com uma 

espessura aproximada de 0,5 mm; atrás da córnea apresenta-se a câmara anterior e 

posterior do olho separadas por uma lente, o cristalino. À frente do cristalino encontra-se a 

íris, dotada de um orifício que limita os feixes luminosos que penetram no olho[11][12]. 

Internamente à esclerótica, encontra-se a coroide, estrutura constituída por 

vasos sanguíneos que irrigam o órgão, sendo sua superfície exterior revestida por uma 

membrana fotossensível, a retina, responsável pela percepção visual. Todo o órgão é 

revestido pela conjuntiva ou túnica conjuntiva, que é uma membrana mucosa que reveste a 

parte interna da pálpebra e a superfície exposta da córnea, revestindo igualmente a parte 

posterior da pálpebra que se prolonga para trás para recobrir a esclera [11][12]. 

 

 

Figura 2: Anatomia do olho humano[11]. 
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1.3 Tumores oculares 

 

Mesmo não estando entre os casos de câncer com maior incidência entre os 

brasileiros, os tumores oculares se apresentam de forma diversificada, sendo frequentes 

principalmente em crianças[4][13]. 

Dentre as formas de tratamento para os tipos de tumores oftálmicos podemos 

citar a enucleação (remoção completa do globo ocular), teleterapia (EBRT, do inglês 

External Beam Radiotherapy), crioterapia, quimioterapia e braquiterapia. Essas formas de 

terapia são válidas, mas possuem limitações. A EBRT, por exemplo, preserva a visão, mas 

pode induzir reações adversas devido à radiação, como a catarata. Já a crioterapia é usada 

como terapia em tumores pequenos (≤ 3 mm) desde a década de 60, mas não se mostra 

eficaz para tumores maiores. A braquiterapia se mostra como uma forma de tratamento 

cada vez mais eficaz por ser uma terapia acessível às neoplasias oculares [14]. 

Os tumores oculares encontrados com maior frequência na clínica 

oftalmológica convencional são: o carcinoma de conjuntiva, o melanoma de coroide e o 

retinoblastoma. O primeiro é de fácil detecção e tratamento tanto que alguns autores[15] 

comentam que, se alguém está destinado a padecer de um carcinoma, então, estará com 

sorte se tratar-se de um carcinoma conjuntival, porque o tumor será notado em uma fase 

em que, certamente, deixaria de ser percebido se surgisse em um epitélio diferente. O 

tratamento se mostra eficaz com a crioterapia[15][16]. 

O melanoma de coroide não se apresenta como fácil detecção e tratamento 

quando comparado ao carcinoma da conjuntiva, pois sua fase inicial é de tempo longa e 

assintomática, e quando a detecção é possível, pode já ter suas células circulando pela 

corrente sanguínea, sendo detidas pelo fígado. A segunda fase dessa doença se dá por uma 

mancha no campo visual, descolando e desorganizando a retina[16][15]. O tratamento 

apresenta divergência quanto à eficácia de variadas terapias. Trabalhos clínicos da década 

de 70 já apresentavam discussões mostrando que a sobrevida de um paciente que se 

submetia à enucleação do globo ocular era a mesma daqueles que se recusavam a se 

submetê-la. Outras publicações diziam a respeito das metástases advindas possivelmente 

da cirurgia, pela movimentação do globo ocular no momento da enucleação. As 

complicações de tratamento do melanoma de coroide se estendem à radioterapia 



 

14 
 

(braquiterapia) e a quimioterapia antineuplásica devido, entre outros, pelo ato cirúrgico. 

Apresenta-se com uma mortalidade dos enfermos de 50% no prazo de 5 anos [16][17]. 

Diferentemente dos outros dois tumores citados, que são adquiridos, o 

retinoblastoma se apresenta como um tumor congênito altamente maligno que surge na 

retina de um globo ocular bem formado.  Apresenta bilateralidade em 20% dos casos e 

possui tendência hereditária notada em 40% dos casos. Seu diagnóstico, na maioria dos 

casos se dá por um brilho claro presente na pupila (leucocoria), podendo aparecer também 

na forma de estrabismo súbito, ou sob a forma de baixa visão, inflamação ocular ou 

orbitária, midríase, hifema. O tumor se prolonga através do órgão em 4 estágios a se 

mencionar , nesta ordem: retina, estruturas intraoculares, globo ocular, até finalmente 

liberar metástases à distância por via linfática e sanguínea[16][18]. O tratamento por 

braquiterapia tem mostrado bons resultados devido ao tumor ser bastante sensível a esta 

forma de terapia. A enucleação é aconselhável apenas em último caso, quando o tumor se 

encontra bem desenvolvido. Como complemento de tratamento pode-se usar a crioterapia e 

quimioterapia. Nos últimos 30 anos têm aumentado consideravelmente sua incidência sem 

muito entendimento do motivo; ocorre em média em 20.000 bebês que nascem nos Estados 

Unidos, e, no Brasil, apresentou entre os anos de 1969 e 1998 coeficientes médios de 

incidência de 8,7/milhões de meninos e 8,1/ milhões de meninas [16][19]. 

1.4  Braquiterapia e braquiterapia oftálmica 

 

A braquiterapia é uma especialidade da radioterapia onde a fonte radioativa é 

colocada no interior ou muito próximo aos tumores. Pode ser diferenciada pela taxa de 

dose e pelo local de aplicação, determinando, deste modo, o tempo de permanência do 

material radioativo no interior do volume a ser tratado [20]. 

A braquiterapia oftálmica foi incialmente introduzida por Moore em 1930, que 

usou sementes de radônio para tratar melanoma de coroide. Em 1960, Stallard introduziu 

uma placa oftálmica com sementes de cobalto-60 para tratamento de melanoma de coroide, 

porém, ainda se questionava a necessidade de algum radioisótopo numa faixa de menor 

energia, mais adequada ao uso clínico. Com o passar dos anos foi se introduzindo 

radionuclídeos que se apresentavam com uma faixa de energia mais compatível para uso 

terapêutico [21][22]. 
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Isótopos que emitem raios-gama ou partículas beta de baixa energia e que 

podem ser produzidos com atividade adequada ao uso clínico têm sido empregados em 

implantes de braquiterapia nas última décadas [9]. 

A braquiterapia oftálmica é a terapia que utiliza radionucídeos para tratamentos 

de tumores oculares. Estes radionuclídeos são dispostos em placas projetadas 

anatomicamente para o uso oftálmico, que são alojadas cirurgicamente logo acima da base 

do tumor. Essas placas (figura 3) são confeccionadas em platina ou ouro e podem ser 

preenchidas por sementes de radioisótopos tais como rutênio-106, iodo-125, paládio-103, 

ouro-198, cobalto-60 e irídio-192 [23][24].
 

 

 

Figura 3: Placas oftálmicas confeccionadas em ouro, com ranhuras internas para depósitos das sementes de 

radioisótopos [23]. 

 

A escolha da placa mais adequada para o tratamento depende do tamanho, 

profundidade e tipo de tumor apresentado pelo paciente e, principalmente, da distribuição 

de dose desejada pelo médico. 

As placas que são utilizadas para o tratamento de tumores oftálmicos, são 

importadas e de custo muito elevado. Essas placas vêm acompanhadas de um planejamento 
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de dose prescrita pelo fabricante ou de um “software” específico que faz todo o 

planejamento baseado no tipo de placa, tamanho e localização do tumor [25][26].  

Todo esse processo é regulado pelo órgão fiscalizador, que, no caso do Brasil, 

é a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). Os hospitais que recebem essas placas 

têm a necessidade de calcular a distribuição de dose esperada, antes da utilização para 

tratamento [27]. 

1.5 Motivação 

 

Este projeto foi fruto de uma parceria entre a Escola Paulista de Medicina- 

UNIFESP e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, motivado pela 

necessidade de desenvolvimento nacional de uma alternativa de tratamento para câncer 

oftálmico, podendo disponibilizá-lo a um maior número de pacientes, tendo em vista que a 

Escola Paulista de Medicina trata muitos casos oncológicos no âmbito do SUS. 
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6 CONCLUSÃO 

Observando os resultados obtidos pelas de análise WDFRX e M.E.V, nota-se 

que o fio obtido pela empresa GoodFellow não apresentou impurezas que possam 

comprometer o seu uso em braquiterapia. Apenas foram encontrados os elementos 

desejados, irídio e platina. As porcentagens encontradas de cada constituinte do fio foram 

muito próximas dos dados fornecidos pela empresa, com variação menor que 5%. 

As análises de ativação dos núcleos feitas pelos dispositivos 1, 2 e 3 mostraram 

que ativação é aprimorada em função da posição dos núcleos durante a irradiação, posição 

que é dependente da conservação de estrutura do material quando submetido à radiação. 

Há de se ressaltar a existência de várias incertezas neste processo, não 

quantificadas, que podem colaborar para uma dispersão elevada dos valores, como 

incertezas da câmara de ionização, no fluxo de nêutrons, períodos de irradiação, incertezas 

nas massas dos núcleos e comprimento dos mesmos, considerando que o material é ativado 

pelo número de átomos presentes, e uma pequena diferença (ordem de mm) entre essas 

medidas, fornecerão diferentes atividades. 

A soldagem realizada para selagem do material radioativo se mostrou, segundo 

a norma de estanqueidade ISO-9978, satisfatória, apresentando resultados de atividade 

quase nulos, com valores inferiores ao que a norma se refere (185 Bq)[51]. 

Por ser um trabalho inédito, como trabalhos futuros, deve-se desenvolver ou 

adaptar um processo de corte do fio de irídio com massa e formato o mais homogêneo 

possível; realização dos testes mecânicos e térmicos requeridos pela norma ISO-2919 para 

classificação de fontes seladas utilizadas em braquiterapia; análise espectral das energias 

que emanam das sementes de irídio-192; levantamento de parâmetros dosimétricos, 

questões que não foram encontradas em literatura e de suma importância para metrologia e 

dosimetria destas fontes. 

Na parte clínica, deve ser estudada a mensuração acurada das atividades, para 

que estes valores possam se adequar aos de planejamentos utilizados para os implantes, e, 

para futuras comercializações, as sementes de irídio-192 podem ser agrupadas em lotes 

menores por faixa de atividade aparente, com boa homogeneidade, se adequando ao 

tratamento a que se destina.  



 

52 
 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] MOURA, J.A.Estudo e desenvolvimento de metodologia para controle e 

qualidade em processo de produção de fontes seladas de iodo-125 para 

aplicação em braquiterapia. 2009.Dissertação (Mestrado)- Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares, São Paulo 

[2] WORLD HEALTH ORGANIZATION.Cancer.Disponível em: 

<www.who.int/cancer> Acesso em: 13 ago. 2013. 

[3] SIEGEL,R.; WARD,E.; BRAWLEY,O.; JEMAL,A. Cancer statistics, 2011: the 

impact of eliminating socioeconomic and racial disparities on premature cancer 

deaths. A cancer journal for clinicians, vol. 61, no. 4, p. 212–236, 2011. 

[4] INSTITUTO NACIONAL DO CANCER .Estimativa 2012. Incidência de Câncer no 

Brasil/Instituto Nacional de Câncer. Rio de Janeiro, 2011. 

[5] WORLD CANCER REPORT 2008.Disponível em: 

<http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008.pdf> Acesso 

em 05 fev. 2012. 

[6] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER .Globocan 2008 . 

Fast Stats - World. Disponível em: 

<http://globocan.iarc.fr/factsheet.asp#INCIDENCE1> Acesso em 09 nov. 2012. 

[7] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).Cancer. 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/%3E>, Acesso em 09 nov. 

2012. 

[8] ROSTELATO,M. E. C. M. Preparação de fontes de irídio-192 para uso em 

braquiterapia. 1997. Dissertação (Mestrado)- Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares, São Paulo.  

[9]      ZEITUNI, C.A. Dosimetria de fontes de iodo-125 aplicadas em braquiterapia. 

2008. Tese (Doutorado) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleare, São Paulo. 

[10] TOMÉ,C. Linfona não -Hodgkin aparece pela primeira vez nas estimativas de 

câncer. Disponível em:< http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,cancer-

afetara-1-milhao-de-brasileiros-nos-proximos-2-anos-aponta-inca-,802632,0.htm> 

Acesso em 26 fev. 2013. 

[11] PASTERNAK, J.J. O Sistema Visual humano. 1999, p. 308 – 310. Genética 

Molecular Humana. 

[12] PEDROSA,I. A Estrutura do Olho Humano. 2009, pp. 39 – 40. Da cor à cor 

inexistente. 

[13] Instituto Nacional do Câncer. TNM: Classificação de tumores malignos. Rio de 

Janeiro. 6° ed p. 254 - 258. 2004. 



 

53 
 

[14] AMENDOLA, B.; ET AL. Analysis of treatment results in 36 children with 

retinoblastoma treated by scleral plaque irradiation.Journal of Radiation.vol. 17, p. 

63–70, Jan.1989. 

[15] CRAWFORD, J. B. Conjunctival tumors. Duane’s Clinical ophthalmology.             

p 1–10. 1995. 

[16] COSTA, L. Oncologia ocular. Medicina. Ribeirão Preto, pp. 74–75, 1997. 

[17] SHIELDS, J. A. Tumors of the uveal tract. Duane’s Clinical ophthalmology.        

p.1–15. 1995. 

[18] ELLSWORTH, C. A.; BOXRUD, R.M. ; Retinoblastoma. Duane’s Clinical 

ophthalmology. p. 1–19. 1995. 

[19] RODRIGUES, K. E. S.; LATORRE, M. D. R. D. O.; CAMARGO, B. Delayed 

diagnosis in retinoblastoma.Jornal de pediatria. vol. 80, no. 6, pp. 511–6, 2004. 

[20] SOUZA, C. D.; ROSTELATO, M. E. C. M. ; ZEITUNI, C.A. ; MOURA, J.A. ; 

MOURA, E.S. ; FONSECA, K.; FEHER, A. Analysis of the necessary 

radioprotection procedures in manufacture of iodine-125 sources used in 

brachytherapy: A preliminary study. Progress in Nuclear Energy. vol. 53, no. 1, 

pp. 66–72, Jan. 2011. 

[21] ABOUZEID, H.; MOECKLI, R.; GAILLARD, M.C.; BECK-POPOVIC, M. ; 

PICA, A.; ZOGRAFOS, L.; BALMER, A.; PAMPALLONA, S.; MUNIER, 

F.M.(106)Ruthenium brachytherapy for retinoblastoma. International journal of 

radiation oncology, biology, physics. vol. 71, no. 3, p. 821–8, Jul. 2008. 

[22]  GIORDANI, R. S. D. A. J. Ruthenium -106 brachyterapy for uveal melanomas- 

Preliminary results: A single institutional experiences. Radiol. Bras. pp. 105–111, 

2007. 

[23] G. LUXTON, M. A. ASTRAHAN, P. E. LIGGETT, D. L. NEBLETT, D. M. 

COHEN, and Z. PETROVICH.Dosimetric calculations and measurements of gold 

plaque ophtalmic irradiators using iridium-192 and iodine-125 seeds. vol. 15, no. 

February, p. 167–176, 1997. 

[24] LEDDICOTTE, G. W. The Radiochemistry of iridium. Nuclear Science Series, 

NAS-NS 3045. 1961. 

[25]  CASEBOW, M. The Calculation and Measurement of Exposure Distributions from 

Co-60 Ophthalmic Applicators. British Journal of Radiology. vol. 44, p. 618–624, 

1971. 

[26]  CHAN, G.; ROTMAN, B.; RANDALL, M. Computerized Dosimetry of Co-60 

Ophthalmic Applicators. Journal of Radiology. vol. 103, p. 705–707, 1972. 

[27] A. SANCHEZ. Projeto e confecção de simuladores oftálmicos. 2006. Tese 

(Doutorado)- Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo. 



 

54 
 

[28] GODDEN, T. J. Physical Aspects of Brachytherapy. Medical Physics Handbooks 

19, 1981. 

[29] NATH, R. New Directions in Radionuclide Sources for Brachytherapy.Seminars in 

radiation oncology, vol. 3, no. 4, p. 278–289, Oct. 1993. 

[30]   ROSTELATO, M. E. C. M. R.; Rela, P.; ZEITUNI, C.A.; Feher, A. Development 

and production of radioactive sources used for cancer treatment in Brazil. 

Nukleonika, vol. 53, no. October 2008, 2008. 

[31] NORMAN, S. Iridium-192 as a Radium Substitute. Am. J. Roentgenol. Radium 

Ther., vol. 93, pp. 170–178, 1965. 

[32] OLIVEIRA, F. M. A. T. V.C .; SOARES. W.E.; SALVAJOLI, V.V.; PERES, O.; 

Morales, F.C.; FUSIJAWA, S. Iridium, terapia versátil, táticas e técnicas. Radiol. 

Bras., vol. 15, pp. 44–48, 1982. 

[33] VERHAGEN, J.; DIJIK, F.;THIEREN, E.; AALBERS, H.; SEUNTJENS, A. 

Calibration of Low Activity Ir-192 Brachyterapy Sources in Terms of Reference Air 

Kerma Rate with Large Volume Spherical Ionization Chambers. Phys. Med. and 

Biol.,p. 2071–2082,1992. 

[34] LEDDICOTTE, G.W. The Radiochemistry of Platinum. Nuclear Science Series, 

NAS-NS 3045, 1961. 

[35] ROSTELATO, M. E. C. M. Estudo e densenvolvimento de um nova metodologia 

para confecção de sementes de iodo-125 para aplicação em braquiterapia. 2005. 

Tese (Doutorado)- Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo. 

[36] STALLARD, H. Malignant melanoma of the choroid treated with radiactive 

applicators. Ann Royal Coll .Surg. Engl, vol. 29, pp. 170–182, 1961. 

[37] G. J. Chan, B; Rotman, M.; Randall, “Computerized Dosimetry of co-60 Ophtalmic 

Applicators,” journal of radiology, vol. 103, pp. 705–707, 1972. 

[38] STALLARD, H. Radiotherapy for malignant melanoma of the choroid. British 

Journal of Ophtalmol., vol. 50, p. 147–155, 1966. 

[39] SCHLINGER, P.; BRUNIN, F. External radiotherapy for carcinoma of the eyelid: 

report of 850 cases treated. International journal of radiation onclogy, biology 

and phisics, vol. 34, no. 7, 1996. 

[40] RIVARD, M. J.; MELHUS, C. S.; SIOSHANSI, S.; Morr, J. The impact of 

prescription depth, dose rate, plaque size, and source loading on the central axis 

using 103Pd, 125I, and 131Cs. Brachytherapy, vol. 7, no. 4, pp. 327–35, 2008. 

[41] RIVARD, J. F.; COURSEY, M. J.; DEWERD,B. M.; HANSON, L. A.; HUQ,W. F.; 

IBBOTT ,M. S.; MITCH,G. S.; NATH, M. G.; WILLIAMSOM, R.Update of 

AAPM Task Group No. 43 Report: A revised AAPM protocol for brachytherapy 

dose calculations. Medical Physics 31, p. 633–674, 2004. 



 

55 
 

[42] P. F. LOMMATZCH, Results after-irradiation of choroidal melanomas:20 

years`experience. Brit. J. Ophthalmol., vol. 101, pp. 713–717, 1983. 

[43] DIAS, R.S.; GIORDANI, A.J.; ERWENNE, C.M.; COMODO, H.R.; TEIXEIRA, 

L.F.;SEGRETO,R.A. Braquiterapia com rutênio-106 em malenomas uveais. vol. 

40, no. 2, pp. 105–111, 2007. 

[44] CHENERY, P. J.; JAAP, S.G.A.; FITZPATRICK, B. Dosimetry of radioactive gold 

grains for the treatment of choroidal melanoma. British Journal of Radiology, vol. 

56, pp. 415–420, 1983. 

[45] PACKER, M.; ROTMAN, S. Radiotherapy of choroidal melanoma with iodine-125. 

p. 582–590, 1980. 

[46] VALCÁRCEL,F.; VALVERDE, S.; CÁRDENES, H.; CAJIGAL, C.; Magallón, R.;  

REGUEIRO, C.; ENCINAS, J. L.; ARAGÓN,G. Episcleral iridium-192 wire 

therapy for choroidal melanomas. International journal of radiation oncology, 

biology, physics, vol. 30, no. 5. pp. 1091–7, 01-Dec-1994. 

[47] BRADY, L. W.; HERNANDEZ, J. C. Brachytherapy of choroidal melanomas. 

Strahlentherapie und Onkologie : Organ der Deutschen Röntgengesellschaft ... 

[et al], vol. 168, no. 2. pp. 61–5, Feb-1992. 

[48] FEHER,A. Desenvolvimento de Procedimento Utilizando Processo de Soldagem 

Plasma Para Confecção de Sementes de Iodo-125. 2006. Dissertação (Mestrado)-

Instituo de Pesquisas Energéticas e Nucleares, sâo Paulo.  

[49] MODENEI, P.;MARQUES,P. Introdução aos processos de soldagem. Material 

didático do Curso de Soldagem I, 2000. 

[50] INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION.(ISO 2919) Radiation 

protection – sealed radioactive sources – General requirements and 

classification. 1992. 

[51] INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. (ISO 9978) Radiation 

protection – sealed radioactive sources – leakage test methods.1992. 

[52] DEDAVID, B.A. Microcopia eletrônica e varredura. Aplicações e preparação 

de amostras. Porto Alegre , 2007. 

[53] SCAPIN, M.A. Aplicação da difração e fluorescência de raios -X(WDFRX): 

Ensaios em argilominerais. 2003. Dissertação (Doutorado)- Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares, São Paulo. 

[54] REATOR IEA-R1.INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E 

NUCLEARES. Disponível em: <www.ipen.br/sitio> acesso em mar.2013. 

[55] NUDAT 2.6.Chart of Nuclides. disponível em: 

<http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/chartNuc.jsp.> acesso em mar. 2013. 



 

56 
 

[56] SEEMAN-EGGEBERT,H.;  PFENNIG,W.; MUNZEL, G.; KLEWE-

NEBENIUS,H.Chart of Nuclides. Karlsruhe , 1981. 

[57] E. OKUNO,E. Física para ciências biológicas e biomédicas.p 42-44. São Paulo. 

1982. 

 

 




