
 
 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 
Autarquia Associada à Universidade de São Paulo 

 
 
 
  

Caracterização dosimétrica de uma nova fonte oftálmica de Irídio-192      
usando métodos experimentais e simulações de Monte Carlo 

 
 
 
  

LUCAS VERDI ANGELOCCI 

 
 
 
 
 

 Tese apresentada como parte dos  
requisitos para obtenção do Grau de  
Doutor em Ciências na Área  
de Tecnologia Nuclear - Aplicações 
 

 Orientadora: 
Profa. Dra. Maria Elisa Chuery Martins 
Rostelato  

   
         

São Paulo 
2022 

 



 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 
Autarquia Associada à Universidade de São Paulo 

 
 
 
  

Caracterização dosimétrica de uma nova fonte oftálmica de Irídio-192     
usando métodos experimentais e simulações de Monte Carlo 

 
Versão Corrigida 

 
   
 
 
  

LUCAS VERDI ANGELOCCI 

 
 
 
 
 

 Tese apresentada como parte dos  
requisitos para obtenção do Grau de  
Doutor em Ciências na Área  
de Tecnologia Nuclear  - Aplicações 
 

 Orientadora: 
Profa. Dra. Maria Elisa Chuery Martins 
Rostelato  

   
         

 
 
 

São Paulo 
2022 



Este trabalho foi realizado com auxílio financeiro da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), processo 88882.333477/2019-01. 
 
Este trabalho se beneficiou de um treinamento técnico de um mês de duração na 
National and Kapodistrian University of Athens, financiado pela IAEA (Agência 
Internacional de Energia Atômica), processo BRA17013, sob o projeto BRA6026. 
 
 
 
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, para fins de 
estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 
 
 
 
Como citar este trabalho: 
 
ANGELOCCI, L. V. Caracterização dosimétrica de uma nova fonte oftálmica de 
Irídio-192 usando métodos experimentais e simulações de Monte Carlo. 2022. 
180 p. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares, IPEN–CNEN, São Paulo. Disponível em: <http://repositorio.ipen.br/> 
(data de consulta no formato: dd/mm/aaaa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de geração automática da Biblioteca IPEN, 
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelocci, Lucas Verdi 
   Caracterização dosimétrica de uma nova fonte oftálmica de 

Irídio-192 usando métodos experimentais e simulações de Monte 

Carlo / Lucas Verdi Angelocci; orientadora Maria Elisa Chuery 

Martins Rostelato. -- São Paulo, 2022. 
   180 p. 

 
   Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 

Nuclear (Aplicações) -- Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares, São Paulo, 2022. 

 
   1. Braquiterapia. 2. Dosimetria. 3. Simulação de Monte 

Carlo. I. Rostelato, Maria Elisa Chuery Martins, orient. II. 

Título. 



FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 
Autor: Lucas Verdi Angelocci 
 
Título: Caracterização dosimétrica de uma nova fonte oftálmica de Irídio-192 
usando métodos experimentais e simulações de Monte Carlo 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologia Nuclear da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 
 
 
Data: ___/___/______ 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
Prof.(ª) Dr.(ª): ______________________________________________________ 

Instituição: ______________________________  Julgamento: _______________ 

 

 

Prof.(ª) Dr.(ª): ______________________________________________________ 

Instituição: ______________________________  Julgamento: _______________ 

 

 

Prof.(ª) Dr.(ª): ______________________________________________________ 

Instituição: ______________________________  Julgamento: _______________ 

 

 

Prof.(ª) Dr.(ª): ______________________________________________________ 

Instituição: ______________________________  Julgamento: _______________ 

 

 

Prof.(ª) Dr.(ª): ______________________________________________________ 

Instituição: ______________________________  Julgamento: _______________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a meu pai, Luiz Roberto Angelocci, 

que desde muito cedo me ensinou a importância da Ciência 

para a humanidade, me inspirando a contribuir para ela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 

 

Meu primeiro e mais importante agradecimento é para minha orientadora, Prof.ª Dr.ª 

Maria Elisa Chuery Martins Rostelato, que me aceitou em seu grupo e se dedicou para 

garantir que cada um dos envolvidos no projeto tivesse as condições necessárias para 

desenvolvê-lo. 

Também gostaria de agradecer a outros professores e profissionais do CETER 

(Centro de Tecnologia das Radiações) que disponibilizaram tempo, recursos e conselhos 

para que este trabalho fosse realizado: Prof. Dr. Carlos Alberto Zeituni, Dr.ª Carla Daruich 

de Souza, Dr. Anselmo Feher e Dr. João Augusto Moura, que ajudaram diretamente na 

manipulação dos materiais radioativos, confecção das fontes utilizadas e apoio em outras 

etapas do projeto; e Elizabeth Sebastiana Ribeiro Somessari, que realizou as irradiações 

para calibração dos sistemas dosimétricos. Em especial aos Drs. Carlos Zeituni e Carla 

Daruich, agradeço pela participação na banca da disciplina de Tópicos Especiais e seus 

conselhos que contribuíram para melhorar a qualidade do trabalho, e à Dr.ª Carla pela 

valiosa participação na banca de defesa desta tese. 

Agradeço também ao Prof. Dr. Hélio Yoriyaz, que não só contribuiu para minha 

formação como meu orientador no período do mestrado, mas também deu suporte para 

este projeto participando de minha banca de qualificação e que sempre esteve disponível 

para responder minhas dúvidas técnicas e teóricas. Agradeço fortemente ao Prof. Dr. 

Marco Antônio Fernandes Rodrigues, que além de ter me apresentado ao Dr. Yoriyaz e ao 

IPEN, foi membro da banca de defesa desta tese, colaborando muito para sua melhora. 

Agradeço também a participação do Dr. Roberto Kenji Sakuraba na banca de defesa da 

tese, que muito contribuiu para a discussão sobre o impacto dos resultados aqui 

alcançados. Estendo meus agradecimentos aos membros suplentes da banca por sua 

disponibilidade de participação, Drs. Carlos Zeituni, Dib Karam Jr. e Daiane Cristini 

Barbosa de Souza. 

Meus próximos agradecimentos são para o grupo do Laboratório de Dosimetria em 

Radiações da National and Kapodistrian University of Athens, em especial ao Prof. Dr. 

Panagiotis Papagiannis, que atenciosamente me recebeu em seu laboratório para um 

treinamento técnico de um mês que foi essencial para que este projeto fosse corretamente 

ndo estes agradecimentos ao Prof. Dr. Evaggelos Pantelis, que me estruturado. Este

auxiliou com a parte estatística; Dr.ª Vasiliki Peppa, que me acompanhou nas simulações 

de Monte Carlo; Dr. Lefteris Pappas, que me treinou no uso dos dosímetros 

Eleni Prentou, que me treinaram no  Dr.ª anouil Zoros eEmm Dr. termoluminescentes; e

à Agência Internacional de uso de filmes radiocrômicos. Também gostaria de agradecer 



Energia Atômica (IAEA) que financiou esta viagem através do processo BRA17013, parte 

.6026do projeto BRA  

Também preciso agradecer a todos os meus colegas de laboratório no CETER, em 

especial aos envolvidos diretamente nos projetos em que trabalhei: Dr. Diego Vergaças de 

Sousa Carvalho; Dr.ª Beatriz Ribeiro Nogueira, MSc. Hamona Novaes dos Santos; MSc. 

Rodrigo Teixeira de Abreu; MSc. Wilmmer Alexander Arcos; MSc. José Tiago da Silva; 

MSc. Hortência de Jesus Ferreira; MSc. Camila de Oliveira Primo e Thuany Correa 

Nogueira. Estendo estes agradecimentos a todos os outros membros do grupo que sempre 

ofereceram apoio quando necessário e ao MSc. Rodrigo Silva dos Santos, que apesar de 

pertencer a outro grupo de pesquisa, sempre esteve presente no laboratório e fora dele. 

Gostaria de agradecer também a outras pessoas que preciso citar aqui, mesmo que 

não tenham contribuído intelectualmente para o trabalho. Acredito que a qualidade de um 

trabalho de pós-graduação se beneficia diretamente das boas condições psíquicas de seu 

autor, ainda mais em um ambiente político em que estes trabalhos são muitas vezes 

desvalorizados. Por isso, agradeço à minha família, em especial a meus pais Luiz Roberto 

Angelocci e Claudeti Verdi Angelocci, que sempre foram muito presentes e solícitos, e 

deram suporte financeiro e emocional para que eu pudesse permanecer em São Paulo 

realizando este projeto; a meus irmãos Leandro, Ligia e Laís, além de meus sobrinhos 

Jonas, Miguel e o recém-chegado Ramon, pela oportunidade de ter uma família única; a 

minha companheira e namorada Lilian Kelly da Silva, que desde a minha decisão de cursar 

o doutorado até minha defesa esteve sempre ao meu lado, oferecendo apoio em cada 

escolha; a nossos filhotes, o inesquecível Flap Jack (in memoriam), a carinhosa Piscurru, 

o bagunceiro Fumaça, e a dócil Mellow. Agradeço também a todos os amigos, colegas de 

casa e colegas de trabalho que tenho ou tive em São Paulo, a presença de todos em minha 

vida foi essencial para que eu me mantivesse focado em meus objetivos. A meus pais 

reforço o agradecimento, uma vez que também se propuseram a ler e comentar esta tese 

durante seu desenvolvimento. 

Faço também um agradecimento especial a todos os professores e profissionais 

envolvidos na minha formação ao longo dos anos, compreendendo que sem suas 

influências não estaria realizando este trabalho neste momento. 

Por fim, agradeço à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) pelo apoio financeiro (Processo 88882.333477/2019-01), sem o qual este 

trabalho não poderia ser realizado. Em um momento político em que a pesquisa de nível 

superior está tão desvalorizada, me sinto agraciado pela chance de ter meu projeto 

financiado pelo poder público. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aqueles que caminham muito lentamente podem ainda 

avançar mais, se seguirem o caminho reto, do que 

aqueles que, ao correrem, dele se afastam.” 

 

René Descartes, Discurso do Método [1637] (tradução livre) 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

ANGELOCCI, L. V. Caracterização dosimétrica de uma nova fonte oftálmica de 

Irídio-192 usando métodos experimentais e simulações de Monte Carlo. 2022. 

180 p. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) Instituto de Pesquisas Energéticas 

e Nucleares, IPEN–CNEN, São Paulo. 

 

Aplicadores contendo sementes com núcleos radioativos são utilizados na 

braquiterapia oftálmica, para tratamento de câncer ocular, em um processo 

cirúrgico onde são suturados ao globo ocular do paciente por certo período de 

tempo, planejado para entregar a dose determinada ao alvo. Um novo modelo de 

semente para uso em braquiterapia oftálmica de produção nacional foi 

desenvolvido no Laboratório de Produção de Fontes para Radioterapia do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares, de forma que o custo final da semente será 

menor do que o custo de importação de um modelo internacional, ampliando sua 

possibilidade de uso. Para que a semente possa ser usada de forma segura na 

prática clínica, foi realizada uma caracterização dosimétrica da mesma seguindo os 

protocolos do Task Group 43 da American Association of Physicists in Medicine. 

Neste trabalho o cálculo dosimétrico foi realizado por três vias diferentes: dosimetria 

termoluminescente, com filmes radiocrômicos, e por simulações de Monte Carlo; 

comparando-as para validar os resultados, que se mostraram compatíveis para a 

maioria dos pontos analisados. Também foram realizadas análises para além 

daquelas propostas pelo protocolo, como comparações com outras fontes 

comerciais, avaliação do efeito no perfil de dose da variação de parâmetros de 

produção da fonte, e estimativas de dose no olho humano. Seus resultados foram 

discutidos com base na aplicação clínica pretendida, embasando com dados a 

discussão a respeito do Irídio-192 ser utilizado de forma viável e segura como 

radioisótopo para o tratamento em braquiterapia oftálmica. 

 

 

Palavras-chave: Braquiterapia; Dosimetria; Simulação de Monte Carlo. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ANGELOCCI, L. V. Dosimetric characterization of an ophthalmic Iridium-192 

source using experimental methods and Monte Carlo simulation. 2022. 180 p. 

Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares, IPEN–CNEN, São Paulo. 

 

Applicators containing seeds with a radioactive core are used in ophthalmic 

brachytherapy to treat ocular cancer, in a surgery where they are temporally sewed 

to the eyeball of the patient for long enough so the planned dose can be delivered 

to the target. A new seed model with national production for ophthalmic 

brachytherapy was developed in the Radiotherapy Source Production Laboratory of 

the Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, part of the Brazilian Nuclear 

Energy National Commission, so the final cost per seed will be lower than importing 

an international source, improving its reach. For the seed to be used safely in clinical 

practice, a dosimetric calculations were carried following the American Association 

of Physicists in Medicine’s Task Group 43 protocol. This work performed these 

calculations by three different ways: thermoluminescent dosimetry, radiochromic 

films, and Monte Carlo simulations, comparing all three to validate the data, which 

was shown to be in good agreement for the majority of the points of interest 

accounted for. Analyses beyond the Task Group 43 protocol were performed, 

including comparison with other commercial sources, dose profile analysis 

depending on the variation of source production parameters, and dose estimations 

on the human eye structures. The results were discussed based on the expected 

clinical application, providing data to support the subject of Iridium-192 used as a 

practical and safe radioisotope for the ophthalmic brachytherapy treatment. 

 

 

Keywords: Brachytherapy; Dosimetry; Monte Carlo simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças de origem 

multifatorial que são caracterizadas pela perda da capacidade apoptótica da célula, 

isto é, a célula deixa de morrer espontaneamente quando precisa ser substituída 

no tecido. Este comportamento causa um acúmulo de células com acelerado 

metabolismo, que crescem desordenadamente e que podem invadir e comprometer 

os tecidos adjacentes, as funções do órgão, ou mesmo a saúde geral do indivíduo 

afetado, levando-o à morte (INCA, 2020). A estimativa do Instituto Nacional do 

Câncer “José Alencar Gomes da Silva” (INCA) é de que haja aproximadamente 

625 mil novos casos de câncer no país por ano no triênio 2020-2022 (INCA, 2019). 

O tratamento do câncer é direcionado por um oncologista, que seleciona 

uma ou mais formas de terapia dependendo de uma série de fatores: localização 

do câncer, estágio de sua evolução, presença de metástases, idade e condição de 

saúde do paciente, risco de efeitos colaterais por cada técnica, entre outros. Entre 

as formas de tratamento estão a remoção cirúrgica do tumor, a quimioterapia 

(tratamento com coquetéis químicos, tóxicos ao tecido tumoral) e a radioterapia 

(tratamento com radiações ionizantes que causam danos às células tumorais, 

eliminando-as). Estas modalidades terapêuticas raramente são aplicadas sozinhas: 

uma modalidade principal pode ser antecedida, acompanhada ou seguida por 

aplicações de outras, a fim de aumentar as chances de sucesso ou controlar 

possíveis focos remanescentes do tecido tumoral (INCA, 2020). A radioterapia pode 

ser dividida em duas modalidades, conforme seu método de aplicação: a 

teleterapia, em que uma fonte distante do paciente é exposta ou um acelerador 

linear gera fótons ou partículas que são incididos em campos previamente 

calculados para entregar a dose desejada ao alvo; e a braquiterapia, em que uma 

fonte selada é colocada em contato ou muito próxima do tumor, incidindo sua 

energia diretamente sobre a área de interesse, visando poupar os órgãos 

adjacentes. Mesmo quando a radioterapia é definida como tratamento principal ou 

como adjuvante, é preciso selecionar, com base em protocolos clínicos e de acordo 

com a disponibilidade do serviço, a fonte que será utilizada e realizar o cálculo da 

dose que ela pode entregar ao alvo, trabalho realizado por um físico médico em 

diálogo com médico radioterapeuta. 
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Um dos tipos de câncer que pode se beneficiar da braquiterapia é o 

câncer ocular, seja ele retinoblastoma (com origem nas células da retina, mais 

comum em crianças), melanoma uveal (origem no trato uveal, mais comum em 

adultos, sendo o mais comum o melanoma da coroide), ou que se manifeste em 

outra estrutura ocular. Para tratá-los com esta modalidade, é preciso realizar um 

procedimento em que as fontes de braquiterapia sejam posicionadas em contato 

com o globo ocular e lá permaneçam por um período previamente calculado, 

geralmente de alguns dias, até que a dose esperada no tumor seja atingida. Estas 

fontes são mais utilizadas na forma de aplicadores de silicone nos quais são 

inseridas pequenas sementes de braquiterapia de Iodo-125, Paládio-103 ou 

Césio-131 ou placas de Cobalto-60 ou Rutênio/Ródio-106 (CHIU-TSAO, 2012; 

MELHUS, 2008; MOURÃO, 2009; THOMSON, 2008, 2010). O tratamento de um 

câncer oftálmico com uso de braquiterapia é altamente recomendado porque a 

principal alternativa é a enucleação, isto é, a remoção cirúrgica do globo ocular que 

implica na perda total da visão, enquanto que o tratamento com técnicas 

associadas, incluindo a braquiterapia, oferece um melhor prognóstico: uma maior 

proporção de pacientes que mantém o globo ocular, com parte da visão, e uma 

maior sobrevida (RIBEIRO, 2007). Dois agravantes para justificar o uso de 

braquiterapia no contexto nacional são que certos tumores oftálmicos afetam mais 

as crianças e que no Brasil, bem como em outros países em desenvolvimento, sua 

taxa de incidência é maior do que em países desenvolvidos (ABREU, 1999; 

CAMARGO, 2010; RODRIGUEZ-GALINDO, 2015). 

O procedimento clínico para braquiterapia após o diagnóstico e seleção 

desta modalidade de tratamento consiste em uma intervenção cirúrgica para expor 

o globo ocular afetado, no qual é suturada a placa aplicadora contendo as sementes 

radioativas, como na Figura 1. O globo ocular é colocado de volta na sua posição, 

sendo initerruptamente irradiado pelas fontes agora internas ao paciente até que a 

dose previamente calculada seja atingida, após certo tempo definido, de alguns 

dias. O paciente pode permanecer este período em internação no centro clínico, ou 

pode ser liberado para casa se sua condição clínica for estável, devendo então 

retornar na data marcada para o fim do tratamento. De qualquer maneira, quando 

o tempo calculado de irradiação termina, o paciente passa por outro procedimento 

cirúrgico para remoção do aplicador, sendo submetido posteriormente à 

reavaliação do tamanho do tumor para concluir se houve eficácia no tratamento. 
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Figura 1 – Aplicador oftálmico: (a) blindagem e revestimento com as sementes; (b) aplicador 
completo montado; (c) aplicador suturado ao olho humano para tratamento de braquiterapia. 

 
Fonte: (a, b) (SHAH, 2014); (c) (NASERIPOUR, 2008). 

 

Os protocolos de tratamento com braquiterapia para câncer ocular atuais 

são diretamente derivados ou receberam grande influência de um grande estudo 

coletivo chamado Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS), que será 

retomado posteriormente na revisão da literatura. Além de ter estabelecido 

parâmetros de escolha da modalidade de tratamento, posicionamento da fonte e 

dose prescrita, também estabeleceu o principal modelo de placa oftálmica utilizado 

até hoje, feito de silástico e revestido com ouro. Os aplicadores COMS são 

produzidos em vários tamanhos para se adequar aos diferentes tamanhos de 

tumor, e possuem ranhuras no silástico para inserção de sementes radioativas em 

número e configuração dependentes do tamanho do aplicador, conforme visível na 

Figura 2. Dentre as configurações de sementes disponíveis, incluindo a 

possibilidade de se utilizar sementes com atividades diferentes, o médico 

responsável pelo caso, com apoio do físico médico responsável pelos cálculos, 

deve selecionar aquela que melhor se adequa a conformação de dose desejada 

sobre o alvo tumoral, sempre visando poupar os tecidos vizinhos sadios. 

 
Figura 2 – Modelos de aplicadores COMS com seus respectivos diâmetros. 

 
Fonte: (CHIU-TSAO, 2012). 
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A Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) atende um crescente número de casos de cânceres oculares. Porém, 

o alto custo de importação das sementes de Iodo-125 geralmente utilizadas nestes 

tratamentos inviabiliza sua cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tornando 

o tratamento inacessível para grande parte da população. Como alternativa, o 

tratamento principal se torna a enucleação, que inevitavelmente compromete a 

visão e a qualidade de vida dos pacientes. Visando alterar este quadro, o Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) desenvolveu uma semente que pode 

ser utilizada também para estes casos de câncer, de produção nacional e de custo 

mais acessível, utilizando Irídio-192 como radionuclídeo. Porém, este material não 

está entre aqueles mais descritos atualmente para utilização oftálmica e, portanto, 

uma cuidadosa avaliação dosimétrica deve ser realizada para garantir a segurança 

do paciente e a eficácia do tratamento em seu uso. 

 

1.1 Originalidade 

Os aspectos de originalidade deste projeto se encontram na contribuição 

para a caracterização dosimétrica de uma semente nacional e de produção 

comercial ainda não iniciada e que, portanto, não apresenta dados dosimétricos 

prévios. Além disso, essa semente possui Irídio-192 como radionuclídeo, que 

apesar de estabelecido na prática da braquiterapia para outros tecidos, não possui 

aplicação descrita na literatura recente para tratamento de câncer ocular. O método 

proposto para esta dosimetria consiste na comparação de dois métodos 

experimentais com a simulação computacional, sendo eles com filmes 

radiocrômicos e dosimetria termoluminescente, enquanto que na literatura são mais 

comuns as comparações de um único método experimental por trabalho, 

pretendendo-se assim chegar a melhor confiabilidade nos resultados. 

Além da caracterização dosimétrica, neste trabalho também se propõe 

avaliar o impacto na distribuição de dose pela alteração de certos parâmetros de 

confecção da semente, algo não comum na literatura, bem como estimar a dose 

nas principais estruturas do olho humano usando um modelo matemático do 

mesmo. Estes cálculos estão além do que está inicialmente proposto pelo protocolo 

de dosimetria em braquiterapia utilizado como referência neste trabalho, a versão 

atualizada do Task Group 43 (TG-43 U1) da American Association of Physicists in 

Medicine (AAPM) (RIVARD, 2004).  



23 
 

2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização dosimétrica de 

uma nova semente desenvolvida pelo IPEN para uso em braquiterapia, seguindo 

para isso o protocolo TG-43 U1 da AAPM (RIVARD 2004), que fornece 

recomendações detalhadas teóricas e práticas de como realizar cálculos 

dosimétricos na água ou material equivalente em braquiterapia. Para isso, foram 

realizadas medidas experimentais em dois sistemas dosimétricos distintos: filmes 

radiocrômicos e dosímetros termoluminescentes (TLDs). As medidas 

experimentais passaram por correções, bem como foram validadas por 

comparações com simulações computacionais usando o método de Monte Carlo 

(MC), considerado padrão-ouro na dosimetria pelo próprio protocolo. 

Para contribuir ainda mais com a caracterização dosimétrica da 

semente, foram realizados cálculos adicionais demonstrando a variação da taxa de 

dose obtida ao redor da semente pela variação de certos parâmetros de produção 

da fonte, como posicionamento da fonte e espessura da solda. Também foram 

estimadas as doses em certas estruturas do olho definidas matematicamente com 

utilização de um código computacional usando o método de MC, a partir de 

sementes inseridas em um aplicador específico para uso oftálmico. 

 

2.1 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos a serem atingidos neste trabalho foram: 

● Seleção e calibração dos TLDs (remoção de dosímetros danificados, 

avaliação da reprodutibilidade, seleção do lote mais reprodutível, levantamento da 

curva de calibração na faixa linear de resposta dos dosímetros); 

● Calibração dos filmes radiocrômicos (utilização de um filme por lote 

para calibrar o lote inteiro a partir de irradiação em dose conhecida e levantamento 

da curva de calibração utilizando o método de canal único, na faixa do vermelho); 

● Definição da configuração experimental (com base no protocolo 

TG-43 U1, utilizar material equivalente à água em um volume suficientemente 

grande para garantir condições de espalhamento próximo da fonte equivalentes a 

um meio infinito e homogêneo de água, calcular o tempo necessário para que a 

dose entregue aos dosímetros recaia em sua faixa linear de resposta com a dose 

e a taxa de dose); 
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● Irradiação sob configuração experimental previamente determinada e 

leitura e avaliação dos resultados (para ambos os sistemas dosimétricos, realizados 

separadamente); 

● Criação do arquivo de entrada do código de Monte Carlo utilizado, 

levando em consideração a configuração experimental real; simulação para obter 

os parâmetros dosimétricos propostos pelo protocolo TG-43 U1; 

● Comparação dos resultados entre os métodos experimentais e a 

simulação computacional; bem como outros valores estabelecidos na literatura 

para fontes com dimensões próximas ou que utilizem o mesmo radionuclídeo; 

● Variação de parâmetros geométricos da fonte no arquivo de entrada 

do código computacional utilizado paras estimar o impacto na distribuição de dose; 

● Estimativa de dose absorvida nas principais estruturas do olho com 

base em uma simulação em que a semente estudada seja inserida em um aplicador 

específico e colocada em contato com um modelo matemático do olho humano. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Nas próximas seções, foi realizada uma revisão bibliográfica de diversos 

temas pertinentes ao atual trabalho a fim de embasá-lo. Optou-se por uma revisão 

narrativa de enfoque teórico (SILVA, 2001), abordando os principais temas e 

delineando os conceitos essenciais para o desenvolvimento do trabalho. Para 

alguns dos temas foi dado também certo enfoque histórico, para contextualizar em 

que momento do desenvolvimento das técnicas de braquiterapia encontra-se a 

execução deste trabalho. 

As seções foram divididas de forma a trazer, em ordem lógica, uma 

compreensão facilitada dos conceitos envolvidos. Na seção 3.1, descreve-se a 

anatomia do olho e algumas considerações sobre sua radiossensibilidade; estes 

conceitos são importantes para compreender a seção 3.2, que trata dos tumores 

oculares, suas características e seu tratamento; isto leva diretamente à seção 3.3, 

que trata de uma revisão específica sobre a braquiterapia oftálmica como forma 

principal de tratamento destes tumores como alternativa à enucleação. A seção 3.4 

introduz alguns conceitos básicos de dosimetria e o formalismo do TG-43 U1 

tomado como base para este trabalho; importantes para a discussão da seção 3.5, 

que revisa artigos que realizaram caracterizações dosimétricas de fontes para 

braquiterapia oftálmica. A seção 3.6 apresenta o radioisótopo utilizado neste 

trabalho, o Irídio-192, e sua importância na braquiterapia como um todo, e na seção 

3.7 ressalta-se seu histórico no uso oftálmico. A seção 3.8 finaliza a revisão com 

um histórico dos artigos publicados pelo grupo ao qual o autor da tese pertence a 

respeito do desenvolvimento da fonte aqui avaliada. A literatura sobre as técnicas 

dosimétricas computacionais e experimentais utilizadas neste trabalho, ou seja, 

simulações com o método de Monte Carlo, termoluminescência e filmes 

radiocrômicos, quando relevante, foi trazida diretamente na seção 4, de 

metodologia. 

 

3.1 Anatomia e radiossensibilidade do olho humano 

O olho humano é o órgão responsável pelo sentido da visão, isto é, pela 

captação de luz do meio externo, conversão do sinal em estímulo nervoso e 

propagação para o cérebro através do nervo óptico, um dos doze pares de nervos 

cranianos. De fato, o olho humano é uma extensão do sistema nervoso central 
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(SNC) e o nervo óptico é propriamente parte deste sistema, o que reflete de alguma 

forma aquele antigo ditado de que “o olho é a janela da alma” (LONDON, 2013). 

Anatomicamente, o olho está inserido na órbita craniana, ocupando 

aproximadamente um quinto de seu volume. Uma imagem representando suas 

estruturas é apresentada na Figura 3. O globo ocular possui três camadas de 

revestimento, três compartimentos e três fluidos (GALLOWAY, 2006). A camada 

mais externa é composta pela córnea na parte anterior, pela esclera na sua maior 

parte, e pela lâmina cribrosa na saída do nervo óptico. A camada do meio, chamada 

de trato uveal, é formada pela íris, pelo corpo ciliar e pela coroide. O trato uveal 

recebe esse nome porque é muito pigmentado e vascularizado, com coloração 

parecida com a de uma uva se dissecado do resto do globo. Ao longo desta revisão 

e deste trabalho, serão citados diversas vezes os melanomas uveal e da coroide. 

É importante distinguir neste momento que o segundo é um subtipo do primeiro, 

uma vez que a coroide é parte da úvea, mas que o primeiro pode incluir também 

melanomas originados no corpo ciliar e na íris. Durante esta revisão, foram 

respeitados os termos utilizados por cada autor, mas dentro da discussão deste 

trabalho não haverá rigor em distingui-los, uma vez que mais de 85 % dos 

melanomas do trato uveal são originados na coroide (MCLAUGHLIN, 2005). A 

camada mais interna do olho é a retina, um tecido muito fino composto por células 

fotorreceptoras e neurônios. 

 

Figura 3 – Diagrama do olho humano com suas principais estruturas indicadas. 

 

Fonte: Diagrama disponível em pngegg.com (gratuito para uso não comercial); texto acrescentado 
pelo autor da tese. 
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Os três compartimentos do olho são: a câmara anterior, entre a córnea 

e o diafragma da íris; a câmara posterior, limitada anteriormente pela íris e 

posteriormente pela lente, além do corpo ciliar; e a câmara vítrea, que ocupa o 

maior volume do globo. Os três fluídos são: humor aquoso, localizado na câmara 

anterior, transparente e composto de água e eletrólitos, com baixa presença de 

proteínas, servindo principalmente para nutrir a córnea e a lente, que não são 

vascularizadas; o humor vítreo, uma substância gelatinosa transparente composta 

de uma rede de fibras de colágeno imersas em água e moléculas de ácido 

hialurônico polimerizadas, preenchendo a câmara vítrea; e o sangue, que além da 

sua função de nutrição, exerce outras no olho, como controle da pressão intraocular 

e regulação de temperatura (GALLOWAY, 2006). 

O globo ocular pode ser dividido em dois segmentos: a porção anterior, 

da córnea até a lente, incluindo esta; e a posterior, com todas as estruturas 

posteriores à lente. A córnea, o humor aquoso, a lente, que é composta por água e 

proteínas, e o humor vítreo são todos transparentes, permitindo a passagem da luz. 

O corpo ciliar contém os músculos ciliares, fibras musculares circulares e 

longitudinais que se contraem e relaxam auxiliando no processo de acomodação. 

Este processo permite que a lente se torne mais globular ou estirada, aumentando 

ou reduzindo seu poder refrativo, respectivamente. Desta forma, o foco da visão 

pode se ajustar para diferentes tarefas (GALLOWAY, 2006). 

Na porção posterior do olho a retina é altamente densa em células 

fotorreceptoras, especialmente na pequena depressão chamada de fóvea, onde a 

concentração de cones é maior. Cones são um dos dois tipos de células 

fotorreceptoras do olho, responsáveis por detalhes visuais e pela visão colorida, e 

sua densidade é maior na região central da retina. Na região periférica da retina a 

densidade de bastonetes aumenta, outro tipo de célula fotorreceptora, responsável 

pela visão em baixa luz e pelo campo amplo de visão (a chamada visão periférica). 

As células fotorreceptoras realizam a transdução do estímulo luminoso em sinal 

elétrico, que é transmitido pelos neurônios da retina para o nervo óptico, que se 

conecta na porção posterior do olho, atravessando a lâmina cribrosa (GALLOWAY, 

2006). 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (International 

Commission on Radiological Protection – ICRP), em sua publicação 118, que trata 
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dos efeitos da exposição à radiação nos tecidos e órgãos humanos, reserva uma 

seção para comentar apenas seus efeitos nos olhos. Contudo, esta seção trata 

apenas de um efeito colateral da radiação nos olhos: a catarata induzida pela 

radiação. A lente do olho possui células epiteliais em sua zona germinativa que 

continuam a se diferenciar ao longo de toda a vida. Estas células eventualmente 

aumentam a opacidade da lente, causando a diminuição ou perda da visão que, em 

estágios avançados, é chamada de catarata. O surgimento da catarata é um 

processo natural, estando presente em algum nível em mais de 96 % da população 

acima de 60 anos. Contudo, a radiação pode induzir aceleradamente a catarata, e 

a preocupação da ICRP com este efeito se deve ao fato de que os limites inferiores 

de dose para que ocorra não são bem estabelecidos; de fato, doses na faixa de 0,2 

a 0,5 𝐺𝑦 são suficientes para gerar mudanças detectáveis na lente, enquanto que 

em outros tecidos as patologias surgem após doses agudas ou fracionadas na faixa 

de 5 𝐺𝑦 a 20 𝐺𝑦, levando à conclusão de que a lente é de 10 a 100 vezes mais 

sensível do que outros tecidos do olho humano. O documento revisa uma série de 

estudos epidemiológicos, incluindo pacientes e equipes médicas envolvidos em 

procedimentos diagnósticos e radioterapia, trabalhadores de instalação nucleares, 

pessoas envolvidas em acidentes nucleares como o de Chernobyl ou residentes de 

edifícios contaminados com radiação, sobreviventes da bomba atômica e 

astronautas. Contudo, o exato mecanismo de dano a esta estrutura pela radiação 

não é bem compreendido, e há estudos que pontuam se existe um limite inferior de 

dose para o risco de catarata induzida por radiação (ICRP, 2012). 

Charles e Brown (1975) revisaram alguns artigos com o objetivo de 

avaliar as dimensões do olho humano relevantes para a radioproteção, incluindo 

informações da própria ICRP que ainda não haviam sido publicadas naquela época, 

e confirmaram que há um consenso sobre a lente ser a estrutura do olho humano 

mais sensível à radiação. Contudo, citaram também outras estruturas de risco, 

como a conjuntiva, a córnea, a úvea, a retina e o nervo óptico. Além disso, diversos 

artigos a serem revisados nas próximas seções citam efeitos colaterais da radiação 

nas estruturas do olho, desde os cílios até o nervo óptico, e London (2013) lembra 

que o olho humano é uma extensão do SNC, de forma que patologias específicas 

do olhos podem compartilhar características de patologias neurológicas e, 

inversamente, desordens neurológicas podem se manifestar, e mesmo serem 

diagnosticados, a partir dos olhos. 
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3.2 Tumores oculares e seu tratamento 

A palavra câncer, do grego καρκίνος (karkinos, caranguejo, devido ao 

formato de alguns cânceres observáveis, como uma grande massa vascularizada 

por grandes vasos), se refere a uma série de mais de cem doenças com algumas 

características em comum. Uma célula dita cancerosa, por decorrência de 

mutações genéticas, altera seu comportamento, aumentando seu metabolismo e 

perdendo sua capacidade apoptótica. Desta forma, esta célula passa a se 

multiplicar mais rapidamente, enquanto deixa de morrer espontaneamente, 

formando um tecido que cresce desordenadamente. Devido ao rápido metabolismo 

das células, o corpo, que não as reconhece como células diferenciadas, passa a 

vascularizar mais a região, e eventualmente algumas das células podem adentrar 

o sistema circulatório e passar a se propagar em outras partes do corpo, o que se 

chama de metástase. Apesar da maior vascularização, quando o tecido cresce o 

suficiente, as células mais centrais do tecido deixam de receber oxigênio e acabam 

morrendo. O resultado deste comportamento é uma massa celular de crescimento 

desordenado, que não realiza mais sua função biológica, e que eventualmente se 

expande para células vizinhas ou distantes, comprometendo o funcionamento dos 

tecidos, órgãos, e eventualmente do sistema como um todo, levando à morte 

(INCA, 2020). 

Quando o crescimento das células é controlado, isto é, localizado e 

autolimitado, e o efeito deste crescimento nos tecidos vizinhos é reversível após o 

término dos estímulos que o provocaram, chamam-lhes hiperplasia, metaplasia ou 

displasia. Contudo, quando o crescimento passa a ser desordenado e autônomo, 

chamam-lhe de neoplasia, ou tumor. Um tumor pode ser ainda classificado em 

benigno ou maligno; benigno quando cresce de forma lenta e organizada, 

apresentando limites nítidos e sem invadir tecidos vizinhos; maligno quando pode 

provocar metástases e se tornar mais resistente ao tratamento, podendo levar à 

morte, principalmente se não tratado. É importante ressaltar que o tumor benigno, 

apesar do nome, também pode gerar complicações clínicas: suas células ainda são 

diferenciadas como no tecido de origem e não invadem outros tecidos, lhe 

concedendo este nome, mas seu crescimento desordenado pode fazer com que os 

tecidos vizinhos sejam comprimidos, afetando o órgão em que estão presentes, por 

exemplo, causando acúmulo de secreção (INCA, 2020). 
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Os tumores malignos são aqueles conhecidos como cânceres.  Para que 

uma célula se torne cancerosa, precisa sofrer alterações em genes específicos, 

deixando de se comunicar corretamente com o meio extracelular e alterando seu 

comportamento. Estas alterações genéticas podem ocorrer por mutações 

espontâneas e/ou por exposição a agentes cancerígenos, e cada indivíduo pode 

ter uma predisposição genética prévia a desenvolver estas mutações. A 

classificação do câncer depende do tipo de célula e tecido ou órgão em que se 

originou, bem como do seu estágio de desenvolvimento. Alguns tipos de câncer 

mais comuns, pela sua topografia, são de cólon e reto, esôfago, estômago, mama, 

próstata, pulmão, colo do útero, e pele, além da leucemia, que afeta os leucócitos 

(INCA, 2020). 

De acordo com o DATASUS (2022), banco de dados de saúde do 

governo federal, e conforme mostrado na Figura 4, o câncer vem sendo 

consistentemente a segunda maior causa de mortalidade entre brasileiros desde o 

ano de 2003, quando superou os óbitos por “sintomas, sinais e achados anormais 

em exames clínicos e laboratoriais”, antes disso superando em 1999 as “causas 

externas de morbidade e mortalidade”, que incluem principalmente acidentes de 

trânsito e homicídios. Estas categorias são importadas da 10ª versão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10).  É importante notar que a 

categoria de sintomas e achados anormais tem como um de seus principais 

componentes a “morte sem assistência médica” e que, portanto, pode incluir 

diversos casos que pertenceriam de fato a outras categorias. É possível ver que 

essa curva apresenta um forte declínio nos primeiros anos deste século, indicando 

maior alcance da assistência médica, o que justifica um aumento perceptível em 

outras categorias, como “doenças do sistema circulatório” e “neoplasias (tumores)”. 

Outro ponto de interesse no gráfico é o ano de 2020, ainda que seus dados sejam 

preliminares e ainda possam sofrer alterações, porque há um claro pico de 

“algumas doenças infecciosas e parasitárias”, que não eram uma causa expressiva 

de mortalidade e sequer haviam superado 5 % do total de óbitos desde o início 

deste século. Como os dados foram apresentados em porcentagem do total de 

óbitos, a pandemia de Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) gerou este repentino 

pico, gerando uma deformação nas outras curvas que apresentaram súbita queda, 

com exceção da curva de achados e sintomas anormais, cujo leve aumento pode 

também decorrer de casos de COVID-19, seja por morte sem assistência ou 
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diagnóstico, ou por subnotificação dos casos. De qualquer forma, o panorama geral 

apresentado pela Figura 4 desde o ano de 1996 permite notar que após as doenças 

do sistema circulatório, e desconsiderando a pandemia de COVID-19 por sua 

circunstancialidade e falta de dados ainda mais precisos, os tumores são as 

principais causas de morte no Brasil no início do século XXI e que, portanto, são de 

primeira importância na atenção clínica e na pesquisa na área da saúde. 

 

Figura 4 – Principais causas de mortalidade no Brasil entre os anos 1996 e 2020, 
categorizados por capítulos do CID-10. Dados em porcentagem do número total de óbitos. 
* Os dados para 2020 são preliminares. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor da tese, com dados do DATASUS (2022). 

 

Dentre as categorias de neoplasias descritas pela CID-10, divididas por 

topografia, encontra-se a “C069 Neoplasia maligna do olho e anexos”, que de 

acordo com o DATASUS (2022) é responsável por mais de 200 mortes por ano no 

Brasil nos últimos três anos, uma proporção de 0,09 % a 0,10 % do número total de 

óbitos por neoplasias. Apesar de não figurar entre as principais causas de morte, 

nem mesmo entre as neoplasias, deve-se considerar que o maior impacto desta 

condição está associado a outros fatores, em especial qualidade de vida associada 

à perda parcial ou total visão, além de alguns tipos de neoplasias do olho afetarem 

principalmente crianças, o que reforça a necessidade de tratá-las com a devida 
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atenção. A CID-10 divide as neoplasias do olho em nove subcategorias: neoplasia 

maligna da conjuntiva; da córnea; da retina; da coroide; do corpo ciliar; da glândula 

e canal lacrimal; da órbita; do olho e anexos com lesão invasiva; e não especificado. 

Apesar desta divisão topográfica, a nomenclatura do câncer depende também do 

tecido de onde é originário. O diagnóstico de cânceres oculares pode ser realizado 

por exame clínico com fundoscopia, com apoio de técnicas de imageamento como 

ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada, e pode ser 

confirmado por exame histopatológico. O tratamento pode se dar por via cirúrgica, 

incluindo enucleação (remoção do globo ocular) ou com uso de laser, bem como 

por combinação com técnicas de quimioterapia, crioterapia ou radioterapia. Na 

radioterapia, a preferência é pela braquiterapia, enquanto que a teleterapia é 

recomendada apenas em alguns casos, pelos riscos associados, em especial pelos 

riscos de reincidência, desenvolvimento de tumores secundários e danos em 

tecidos sensíveis da região (AERTS, 2006; SINGH, 2005). Considerando as 

características distintas dentre os tipos de cânceres oculares, destacam-se aqui 

dois por sua importância e descrição na literatura: o melanoma uveal, mais comum 

e frequente em adultos, e o retinoblastoma, mais raro, porém incidente em crianças. 

De acordo com Singh e Topham (2003a,b; 2005), os melanomas 

oculares e de estruturas anexas representam aproximadamente 5 % de todos os 

melanomas e, dentre estes, 85 % são de origem uveal, sendo o tumor maligno 

intraocular mais comum. Aproximadamente 50 % dos pacientes com melanoma 

uveal posterior desenvolvem metástase no fígado nos primeiros 15 anos após o 

diagnóstico e tratamento inicial. Os autores notaram que uma proporção cada vez 

maior destes tumores vem sendo tratada com braquiterapia (SINGH, 2003b). Além 

disso, fizeram uma breve discussão de literatura, concluindo que os principais 

fatores de risco são idade, com picos variando entre 70 e 84 anos na população 

masculina, dependendo da localização do estudo, e características étnicas, como 

risco maior em pessoas de pele clara, cabelos loiros e olhos azuis. Quanto aos 

fatores ambientais, parece não haver consenso entre os artigos que eles avaliaram 

sobre o impacto da exposição à luz solar na incidência deste tipo de câncer. Quanto 

à mortalidade, uma meta-análise de dados mostrou uma variação entre 16 % e 

53 % para casos tratados com enucleação (remoção cirúrgica do olho), enquanto 

outra meta-análise indicou uma mortalidade entre 6 % e 26 % para pacientes 

tratados com braquiterapia. Esta diferença pode indicar um índice menor de 
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mortalidade para pacientes tratados com braquiterapia, mas os autores chamam 

atenção para as diferentes metodologias utilizadas entre as duas meta-análises 

para determinar a mortalidade, além da dificuldade de determinar a causa da morte 

em muitos casos, o que pode afetar a confiabilidade desta conclusão. De qualquer 

forma, não se deve desconsiderar a maior frequência deste tipo de tumor maligno, 

além de seu potencial metastático e alto índice de mortalidade. 

O retinoblastoma, por sua vez, é um tipo de câncer que afeta crianças, 

em dois terços dos casos antes dos dois anos, e em 90 % dos casos antes dos 

cinco anos (RODRIGUEZ-GALINDO, 2015; AERTS, 2006). Apesar de ser uma 

doença relativamente rara, afetando em torno de 8000 crianças por ano no mundo 

(DIMARAS, 2015), é o câncer ocular que mais afeta crianças, representando 3 % 

de todos os tumores malignos infantis (RODRIGUEZ-GALINDO, 2015). O 

diagnóstico, apesar de ser realizado por fundoscopia e poder contar com auxílio de 

outras técnicas de imagem, geralmente é realizado porque os pais ou o 

oftalmologista percebem uma alteração já a olho nu, observando diretamente os 

olhos da criança. Isto ocorre porque o retinoblastoma é o único câncer do SNC 

observável sem necessidade de equipamento especializado, devido a causar 

estrabismo e leucocoria (mostrados na Figura 5), que se refere ao 

embranquecimento da pupila devido a afetar a vascularização da retina (DIMARAS, 

2018; AERTS, 2006). A doença pode ser unilateral, 75 % dos casos, ou bilateral, 

25 % dos casos. O caso bilateral é sempre de origem hereditária (AERTS, 2006), 

graças a uma mutação no gene Retinoblastoma 1 (RB1), que pode ser herdada de 

um dos pais com a mesma mutação ou se originar como uma nova mutação in 

utero (RODRIGUEZ-GALINDO, 2015). Devido à predisposição que essas crianças 

apresentam ao desenvolvimento de tumores secundários, elas devem ser 

acompanhadas pelo resto da vida. De acordo com Dimaras et al. (2015), a taxa de 

sobrevivência é maior do que 95 % em países de alta renda, mas globalmente é 

menor do que 30 %. Contudo, a taxa de sobrevivência tende a aumentar com o 

diagnóstico precoce e com as possíveis linhas de tratamento, inclusive aqueles que 

podem evitar a enucleação do olho e mesmo a perda total da visão, afetando não 

só o crescimento funcional da criança, mas seu desenvolvimento cognitivo e 

questões estéticas, psicológicas e sociais. 
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Figura 5 – Estrabismo e leucocoria em uma criança; sinais de possível retinoblastoma. 

 

Fonte: Website da American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS). 
Disponível em: aapos.org/glossary/leukocoria. 

 

Frente aos dados publicados internacionalmente, é importante ressaltar 

a incidência destas doenças no Brasil, em especial do retinoblastoma, por afetar 

exclusivamente a população infantil. Neste sentido, dois trabalhos publicados 

internacionalmente, há pouco mais de uma década, com dados de incidência de 

câncer infantil no país, mostram-se muito importantes. Um deles, publicado por 

Camargo et al. (2010), um grupo de pesquisadores do INCA, analisou a incidência 

de câncer em crianças e adolescentes no Brasil com base em registros de câncer 

de 14 localidades diferentes no país. Apesar de ser um estudo não focado em um 

único tipo de câncer, o retinoblastoma se destacou por sua taxa de incidência mais 

elevada do que em países desenvolvidos, em especial na faixa de 0 a 4 anos: 

metade das localidades brasileiras apresentou taxa acima da média de 10 a 12 

casos por milhão dos países europeus ou dos Estados Unidos, sendo que em 

algumas cidades esta taxa foi consideravelmente maior, como em Natal (27 casos 

por milhão). O outro estudo, de Ribeiro e Antoneli (2007), tratou especificamente 

da mortalidade entre crianças no Brasil por câncer ocular, com dados coletados 

entre os anos de 1980 e 2002. Notando uma queda significante na taxa de 

mortalidade neste período, não acompanhada de uma alteração relevante na taxa 

de incidência, as autoras concluíram que esta melhora poderia ser atribuída ao 

avanço nos protocolos de diagnóstico e tratamento. 

Os exemplos apresentados de tumores oculares demonstram a 

importância de desenvolver suas possíveis vias de tratamento. O tratamento e 
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prognóstico são baseados em uma série de fatores, como risco de perda visual, 

hereditariedade, risco de mortalidade. Dentre os tratamentos já citados, se encontra 

a cirurgia de remoção do globo ocular, mas que pode ser evitada pelo seu impacto 

na qualidade de vida do indivíduo, principalmente para as crianças. De acordo com 

Aerts et al. (2006), a enucleação é frequentemente necessária nos casos 

unilaterais, mas é possível preservar pelo menos um dos olhos na maior parte dos 

casos bilaterais.  Entre as alternativas à enucleação, existem aquelas focais, que 

visam afetar diretamente a região do tumor afetado, como a fotocoagulação, a 

termoterapia, a crioterapia e a braquiterapia (RIBEIRO, 2007). Em termos de 

tratamento com radioterapia para câncer ocular, a braquiterapia é preferível à 

teleterapia por causa dos riscos associados de desenvolvimento de câncer 

secundário, além da radiossensibilidade de certas estruturas do olho e da 

proximidade com outras estruturas do SNC. 

 

3.3 Braquiterapia oftálmica 

A primeira publicação sobre braquiterapia sendo utilizada no tratamento 

de um câncer ocular foi de 1930, quando um médico de Londres inseriu uma 

semente contendo 1 𝑚𝐶𝑖 de Radônio-226 na conjuntiva de um paciente por duas 

semanas, repetindo o processo por 10 dias alguns meses depois, com outra 

semente de 5 𝑚𝐶𝑖. Apesar da enucleação ser o protocolo de tratamento na época, 

o paciente apresentava um sério déficit visual no outro olho, insistindo em não 

remover aquele com o tumor. O paciente foi acompanhado constantemente e no 

aniversário de um ano de seu encaminhamento foi reavaliado, sendo o tratamento 

considerado um sucesso (MOORE, 1930). 

As publicações sobre braquiterapia oftálmica continuaram desde então, 

contudo com diferentes radionuclídeos sendo utilizados. Stallard (1966), também 

de Londres, publicou os resultados dos cem primeiros tratamentos que realizou 

com braquiterapia, sendo um com sementes de radônio e os outros 99 com placas 

de Cobalto-60, técnica que ele desenvolveu (FINGER, 1997; FREIRE, 1997). O 

autor notou que havia uma crença na comunidade médica da época de que os 

melanomas oculares seriam resistentes à radiação, ao que ele respondeu 

publicando seus resultados em que considerou que o tratamento foi um sucesso 

em 69 dos casos, com fracasso (necessidade de enucleação) em 16, morte por 

metástase em seis, e outros nove casos ainda incertos até o momento da 
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publicação. Para o tratamento ser considerado de sucesso, o critério era que a 

neoplasia deveria recuar até se tornar uma pequena cicatriz e deveria haver uma 

atenuação na vascularização adjacente. Antes da publicação do artigo, sete 

pacientes que haviam sido tratados com sucesso faleceram de outras causas, e 

com exceção de um que sofreu uma queda de avião, os outros seis passaram por 

uma avaliação post-mortem, sem que houvesse evidência de metástase do 

melanoma. Destes seis, cinco faleceram por problemas cardíacos e para o último, 

que teve um carcinoma no fígado 36 anos depois do seu tratamento para o 

melanoma da coroide, não foi estabelecida correlação com este. Como conclusão, 

afirmou haver evidências da eficácia da técnica se o tumor fosse menor do que 

8 𝑚𝑚, com melhor prognóstico em mulheres e adolescentes. É interessante 

ressaltar que, diferente do caso de Moore (1930), que aplicou a semente de radônio 

diretamente inserida na massa tumoral, Stallard (1966) desenvolveu um aplicador 

de Cobalto-60 para ser suturado à esclera, precisamente posicionado sobre a base 

do tumor, técnica que se tornou comum e foi depois padronizada. 

Por décadas, após a aplicação das placas de Colbato-60 por 

Stallard (1966), diferentes configurações de placas para braquiterapia oftálmica já 

foram utilizadas, carregadas com diferentes radionuclídeos, incluindo Iodo-125, 

Paládio-103, Césio-131, Irídio-192, Cobalto-60, Estrôncio-90, Ouro-198 e 

Rutênio/Ródio-106. Estes materiais são utilizados na forma de sementes de 

braquiterapia ou filmes, encapsulados em uma placa aplicadora de silicone 

suturada ao olho do paciente, em contato com o tumor. Como já relatado por 

Moore (1930) e pelos cem casos tratados por Stallard (1966), a braquiterapia se 

mostrou cada vez mais uma modalidade alternativa (ou ao menos adjuvante) à 

enucleação no tratamento de câncer ocular, mantendo um controle tumoral 

equivalente à remoção cirúrgica, mas com a vantagem da preservação do olho e 

da visão (CHIU-TSAO, 2012; MARGO, 2004). Contudo, não havia consenso sobre 

o protocolo de aplicação da técnica até o ano de 1985, quando se iniciou o COMS, 

o grupo de estudos colaborativo em melanoma ocular. Este grupo realizou dois 

grandes ensaios clínicos multicêntricos randomizados, iniciando em 1986 e com 

seu último artigo publicado em 2006. Durando vinte anos, o COMS foi o maior 

estudo já realizado até o momento em oncologia ocular, contando com 43 centros 

participantes com mais de 2000 pacientes, resultando em 28 publicações próprias, 

além de estimular diversas outras derivadas de seus achados (HONAVAR, 2018). 
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Os dois ensaios realizados visavam diferentes tamanhos de melanomas da coroide: 

os grandes, com mais de 10 𝑚𝑚 de altura apical e mais de 16 𝑚𝑚 de diâmetro 

basal, e os médios, com altura apical de 2,5 𝑚𝑚 a 10 𝑚𝑚 e diâmetro basal menor 

ou igual a 16 𝑚𝑚. Um terceiro estudo, menor em proporções e de caráter 

observacional, acompanhou casos de melanomas pequenos, com altura apical de 

1,5 𝑚𝑚 a 2,4 𝑚𝑚 e diâmetro basal de 5 𝑚𝑚 a 16 𝑚𝑚. Para o ensaio de grandes 

melanomas, o objetivo foi avaliar a eficácia da irradiação com teleterapia antes da 

remoção cirúrgica na taxa de sobrevida dos pacientes, concluindo que não era 

significante. Contudo, para o ensaio de médios melanomas, cujo objetivo era 

comparar a sobrevida após braquiterapia de placa com sementes de Iodo-125 e 

após enucleação, concluíram que a mortalidade não era pior na primeira do que na 

segunda, o que implicava em preferência para a braquiterapia pela possibilidade 

de preservação do olho e até mesmo da visão (CHIU-TSAO, 2012; 

HONAVAR, 2018; MARGO, 2004). 

No ano de 1997, dois estudos, de Freire et al. (1997) e Finger (1997), 

este sendo membro do COMS, revisaram a literatura sobre as aplicações de 

radioterapia em casos de melanoma da coroide. Os autores do primeiro estudo 

notaram que problemas com a aplicação do Cobalto-60 por Stallard, como efeitos 

colaterais e exposição da equipe, levaram a uma busca por outros isótopos para 

uso nas placas, o que levou a uma maior utilização do Iodo-125 como principal 

isótopo na braquiterapia oftálmica, graças a suas propriedades físicas. Depois, 

revisaram a anatomia do olho, o diagnóstico, os estágios do tumor e o tratamento 

para o melanoma uveal e para o retinoblastoma, incluindo a descrição do uso de 

placas de Iodo-125. Finger (1997), por sua vez, revisou as principais técnicas de 

radioterapia aplicadas a melanomas da coroide, incluindo teleterapia, e mostrou de 

forma didática a diferença no gradiente de dose entre a teleterapia e a 

braquiterapia. Para isso, ele fez uso de duas imagens reproduzidas na Figura 6 a 

seguir, em que comparou a dose nas estruturas anteriores do olho: no caso da 

teleterapia, em que a porção anterior geralmente é escolhida para entrada do feixe, 

a dose nesta região foi estimada em aproximadamente 70 % da dose prescrita para 

o ápice do tumor, o que pode causar efeitos colaterais, principalmente pela 

presença do cristalino, uma estrutura do olho sensível à radiação. Já para a 

braquiterapia, apesar da necessidade do procedimento cirúrgico, a fonte é suturada 

diretamente na base do tumor, que recebe uma dose de aproximadamente 200 % 
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em comparação ao ápice do tumor, enquanto que na porção anterior do olho a dose 

é de 5 % daquela prescrita. A dose prescrita era em torno de 100 𝐺𝑦, suficiente para 

o controle de mais de 80 % dos casos em todos os estudos revisados. O autor 

ressaltou que o potencial metastático das células tumorais irradiadas não foi 

estabelecido, além de algumas complicações relacionadas à exposição à radiação, 

como: dermatite, edema na pálpebra, inflamações de diversas estruturas da porção 

anterior do olho (blefarite, ceratite, conjuntivite, iridociclite), queda de cílios, olho 

seco, ulceração da córnea, neovascularização da íris, glaucoma, catarata, 

descolamento de retina, hemorragia (do corpo vítreo, da retina ou da coroide), 

neuropatia óptica e retinopatia por radiação. O autor ressaltou a importância do 

COMS para obter dados estatisticamente significantes, uma vez que o estudo 

padronizou o protocolo de aplicação e as placas utilizadas para todos os centros 

participantes. 

 

Figura 6 – Estimativa de dose no tumor e na porção anterior do olho em função da dose 
prescrita, em (a) braquiterapia e (b) teleterapia. 
 

(a)                                                              (b) 

 

Fonte: (FINGER, 1997). 

 

Ao longo dos anos o COMS publicou 28 artigos sobre seus estudos, dos 

quais vários tratam especificamente dos melanomas de tamanho médio tratados 

com braquiterapia com sementes de Iodo-125. Os pacientes de todos os centros 

clínicos participantes que fossem elegíveis para o estudo foram sorteados para um 

dos dois grupos de tratamento: braquiterapia ou enucleação, e então 

acompanhados por pelo menos cinco anos para avaliar a diferença na sobrevida 

entre os grupos. No início do século XXI foram publicados os primeiros resultados 

preliminares do estudo, afirmando a eficácia da braquiterapia com Iodo-125 como 
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alternativa à enucleação. A publicação de número 16 (COMS, 2001a), tratando da 

acuidade visual três anos após as aplicações serem concluídas, expôs uma perda 

considerável da qualidade da visão após este tempo. Concluíram que 49 % dos 

pacientes perderam seis ou mais linhas de visão neste período, sendo que 43 % 

atingiram uma acuidade visual de 20/200 (equivalente a 6/60 no sistema métrico) 

ou pior, o que indica, em termos simplificados, uma visão dez vezes pior do que 

aquela considerada normal, ou que o indivíduo precisaria estar a seis metros de 

distância para identificar detalhes em um objeto que poderiam ser identificados a 

60 metros de distância por alguém com boa acuidade visual. Também foram 

delimitados alguns fatores de risco que influenciam a perda de visão: histórico de 

diabetes, tumores mais espessos, descolamento da retina associado ao tumor, e 

tumores que não fossem de formato cupular. A publicação de número 18, do 

mesmo ano (COMS, 2001b), tratou dos achados iniciais de mortalidade, concluindo 

que não diferia significantemente entre aqueles que passaram por enucleação e 

braquiterapia. A taxa de sobrevivência após cinco anos foi de 82 % para os 

pacientes de braquiterapia, enquanto entre os enucleados foi de 81 %, valores sem 

diferença estatisticamente significante; além disso, em cinco anos, 85 % dos 

pacientes que passaram por braquiterapia mantiveram o globo ocular e 37 % 

permaneceu com visão melhor do que 20/200, indicando as vantagens da técnica. 

Esta conclusão foi reafirmada pela publicação de número 19 (COMS, 2002), que 

trouxe dados de falha no tratamento e enucleação cinco anos após a braquiterapia, 

concluindo que seriam eventos relativamente incomuns para aqueles tratados com 

esta técnica. O estudo conclui “a eficácia da braquiterapia em atingir controle 

tumoral local e conservar o globo ocular” (COMS, 2002, p. 2197, tradução livre). 

Wen et al. (2009) revisaram as complicações oculares derivadas do 

tratamento com braquiterapia para melanoma da coroide. Os autores notaram que 

após as conclusões do COMS a braquiterapia com placa se tornou a modalidade 

preferencial de tratamento de melanomas da coroide de tamanho médio, com o 

Iodo-125 como isótopo de preferência, ressaltando a importância de avaliar as 

complicações decorrentes de seu uso. Concluíram que apesar das complicações 

serem bem conhecidas, sua incidência é muito variável: em diferentes estudos 

revisados, a catarata induzida por radiação foi notada entre 8 % e 83 % dos casos 

após cinco anos da aplicação, enquanto retinopatia induzida por radiação variou de 
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10 % a 63 % dos casos e a perda de acuidade visual, definida como perda de ao 

menos duas linhas de visão, foi notada entre 26 % e 62 % dos casos. Notaram 

também que as complicações não dependem apenas do tamanho e localização do 

tumor, mas também ao planejamento clínico e técnicas cirúrgicas utilizadas. 

No mesmo ano, Finger (2009) fez outra revisão da literatura sobre 

tumores oculares, desta vez focando na aplicação da radioterapia. Ele apresentou 

as diversas técnicas de teleterapia aplicadas nestes tumores, como a radioterapia 

de feixe externo (external beam radiation therapy) tradicional com uso de 

aceleradores lineares (LINACs); a radioterapia de intensidade modulada (intensity 

modulated radiation therapy); a radioterapia de arco modulado (volumetric 

modulated arc radiation therapy); a radiocirurgia estereotáxica (stereotactic 

radiosurgery) com LINACs ou gamma knife; e terapias com prótons e nêutrons. 

Também abordou as técnicas de braquiterapia, os diferentes tipos de tumores 

oculares e os efeitos colaterais da radioterapia em cada estrutura do olho, além do 

risco de desenvolvimento de câncer secundário. 

Em 2012, a AAPM e a American Brachytherapy Society (ABS) lançaram 

conjuntamente a publicação do Task Group 129 (TG-129), um marco na dosimetria 

em braquiterapia oftálmica (CHIU-TSAO, 2012). Utilizando os modelos de 

aplicadores do COMS, apresentados na Figura 2, discutiu-se no artigo a precisão 

no cálculo de dose, levando em considerações as simulações de Monte Carlo e o 

impacto na dose de considerar o meio heterogêneo, incluindo o material do 

aplicador e seu revestimento, que no caso dos aplicadores COMS são silástico e 

ouro, respectivamente. O grupo avaliou e discutiu os formalismos de dosimetria, 

em especial o TG-43 U1 (RIVARD, 2004), e os protocolos de tratamento, e fez 

recomendações específicas para o caso da braquiterapia oftálmica com placas. De 

acordo com os autores, estas considerações poderiam levar a diferenças maiores 

do que 10 % na dose final, justificando a discussão. Os autores também comentam 

sobre os sistemas de planejamento de tratamento (TPS) disponíveis e modalidades 

alternativas de radioterapia para tratamento de tumores oculares. 

Berry e seus colaboradores (2013) analisaram uma série de 82 pacientes 

tratados para melanoma da coroide em um período de vinte anos, usando placas e 

um software desenvolvidos pela University of Southern California, considerando 

que seus resultados e conclusões foram compatíveis com àqueles do COMS. 

Apenas dois pacientes tiveram recorrência do tumor, precisando enuclear 
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posteriormente o olho; os outros 80 preservaram o globo. Efeitos adversos comuns 

notados foram retinopatia, neuropatia óptica e catarata induzidos por radiação, em 

37,8 %, 14,6 % e 31,7 % dos casos, respectivamente. Nove pacientes, 11 % do total, 

apresentaram metástases. Perda de acuidade visual maior ou igual a seis linhas foi 

notada em 21 pacientes, 25,6 % do total. 

Em 2014 a ABS publicou as diretrizes para braquiterapia de melanoma 

uveal e retinoblastoma (ABS-OOTF, 2014), construídas por um grupo tarefa 

montado pela ABS e chamado de Ophthalmic Oncology Task Force (OOTF), 

consistindo de 47 radio-oncologistas, físicos médicos e oncologistas oftálmicos de 

dez países. Estas recomendações expandem aquelas feitas anteriormente pela 

ABS (NAG, 2003) e indicam que o tratamento deve ser realizado levando em conta 

tanto as discussões do TG-129 quanto discussões prévias sobre cálculo de dose 

em câncer intraocular (RIVARD, 2004, 2011). As recomendações perpassam todos 

os estágios do tratamento, desde a seleção do caso para tratamento para 

braquiterapia; considerações para cada tipo específico de tumor entre melanoma 

uveal e retinoblastoma; planejamento do tratamento, incluindo prescrição da dose 

e seleção do radionuclídeo e da placa; o procedimento cirúrgico associado à 

colocação da placa; acompanhamento pós-tratamento; técnicas alternativas, sejam 

cirúrgicas ou radioterápicas; e resultados clínicos, incluindo complicações 

relacionadas à radiação e seus estágios. 

Apesar de ser uma modalidade de tratamento estreada há quase um 

século, a braquiterapia oftálmica continua sendo tema de discussões e artigos, 

justamente pela incidência de tumores oculares e pelas vantagens discutidas até 

agora desta técnica em relação a enucleação, além de ser um tema que apresenta 

ainda muitos assuntos a serem discutidos, como notado ao final da publicação da 

ABS-OOTF (2014). Assim, há diversos artigos mais recentes que tratam do 

assunto, como aquele de Peddada et al. (2019), outra publicação que revisita os 

efeitos adversos da braquiterapia para melanoma ocular. Os autores incluíram 

entre os principais efeitos: necrose escleral, estrabismo, catarata, glaucoma, 

descolamento de retina, hemorragia do corpo vítreo, e retinopatias, ressaltando a 

importância de compreendê-los, não apenas para estar preparado para lidar com 

eles após o tratamento inicial, mas também para levá-los em consideração no 

momento de escolha do tratamento. 
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Outro estudo recente foi o de Enger et al. (2019), que retoma a discussão 

do Task Group 186 (TG-186) da AAPM (BEAULIEU, 2012) sobre as limitações do 

formalismo proposto pelo TG-43 em relação à composição do meio, que reservou 

uma pequena seção para levar esta discussão ao escopo da braquiterapia 

oftálmica. Contudo, os autores finalizam a seção lembrando da recomendação do 

TG-186 e da publicação do Task Group 167 (TG-167) da AAPM e do Groupe 

Européen de Curiethérapie que se fundiu à European SocieTy for Radiotherapy & 

Oncology (GEC-ESTRO), que trata de inovações em braquiterapia e possui uma 

seção para discutir aplicadores oftálmicos fora do modelo COMS (NATH, 2016). 

Ambas as publicações, TG-186 e TG-167, finalizam assumindo que, por ora, o 

formalismo do TG-43 de considerar um meio homogêneo de água é mais seguro 

enquanto dados ainda são coletados sobre a performance dos algoritmos de 

cálculo de dose baseados em modelos (Model-Based Dose Calculation Algorithms, 

MBDCAs). Mais informações sobre essa discussão são apresentadas nas próximas 

seções. 

No final de 2019 a AAPM publicou os resultados do seu Task Group 221 

(TG-221), com recomendações para braquiterapia oftálmica voltadas para físicos 

médicos. Um dos objetivos citados pelo TG-221 foi auxiliar na implementação 

clínica das recomendações já realizadas anteriormente pelo TG-129. As 

discussões trazidas no artigo incluem as configurações das placas, incluindo placas 

fora dos modelos COMS, de materiais diversos como aço inoxidável ou acrílico, e 

aplicadores para fontes beta-emissoras; sobre controle de qualidade, incluindo 

radioproteção, calibração das fontes e planejamento do tratamento; e 

recomendações clínicas. Esta publicação também reafirmou que o formalismo 

primário no cálculo de dose deve ser o do TG-43, mas estimulou o cálculo em 

paralelo da estimativa de dose considerando as heterogeneidades do meio 

(THOMSON, 2019). 

Em 2020, Ghassemi et al. compararam Iodo-125 e Rutênio-106 como 

radioisótopos para uso na braquiterapia oftálmica, do ponto de vista do sucesso na 

aplicação, tanto em controle tumoral quanto em preservação da acuidade visual. 

Para isso, realizaram uma análise estatística de 35 pacientes tratados com um dos 

isótopos, 15 com Iodo-125 e 20 com Rutênio-106. Não encontraram diferenças 

significativas entre os dois grupos para acuidade visual após o tratamento nem para 

as mudanças no diâmetro e espessura do tumor, que foram significativamente 
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correlacionados apenas com as dimensões do tumor pré-tratamento. Sendo assim, 

concluíram que da perspectiva dos resultados do tratamento, ambos os 

radioisótopos teriam eficiência similar (GHASSEMI, 2020). 

Outro artigo muito recente e que aborda um tópico pouco tratado sobre 

o procedimento de braquiterapia oftálmica é o de Joh e seus colaboradores (2021), 

que avaliaram em retrospectiva 275 casos tratados em um período de 30 anos na 

University of Southern California. O objeto de análise foi o custo-benefício em 

permitir que o paciente permaneça em sua casa após a inserção da placa, 

retornando para o hospital ao fim do período de irradiação, em comparação a 

permanecer no hospital durante este período, que geralmente é de três a sete dias. 

Ao longo destes 30 anos, a instalação nunca teve problemas de radioproteção com 

os pacientes, incluindo transporte para o hospital, evasão da cirurgia de remoção, 

problemas operacionais como cancelamento ou atraso da cirurgia, ou perda de 

material radioativo. Além disso, estimaram uma economia de mais de 24 mil dólares 

por paciente tratado que permanecesse em casa, e também notaram que no 

contexto da pandemia de COVID-19, esta possibilidade renderia mais leitos livres 

em hospitais para serem remanejados para os casos mais críticos da doença. 

O artigo mais recente encontrado nesta revisão sobre o tema foi de 

Cennamo et al. (2022), que avaliaram os resultados a longo prazo do tratamento 

de melanoma uveal com braquiterapia utilizando Rutênio-106. Em um período de 

uma década, entre 2011 e 2020, iniciaram o tratamento com 355 pacientes, dos 

quais cinco faleceram. Os outros 350 foram tratados com sucesso e acompanhados 

por uma média de quatro anos (mínimo de três meses e máximo de nove anos). O 

tamanho do tumor foi significantemente reduzido nos tratamentos; 63 % dos 

pacientes apresentaram complicações relacionadas à radiação; e as taxas de 

sobrevivência livres de câncer foram de 99 %, 97 % e 95 % após 5, 7 e 9 anos, 

respectivamente. Com estes resultados, os autores concluíram que o tratamento 

com Rutênio-106 é eficaz no controle tumoral, apresenta boas taxas de 

sobrevivência e preservação da acuidade visual e baixa taxa de recorrência. 

 

3.4 Fundamentos e formalismo para dosimetria em braquiterapia 

A dose absorvida, 𝐷, é definida como a quantidade de energia 

depositada pela radiação ionizante por unidade de massa do material (Equação 1). 

Sua unidade de medida no Sistema Internacional é o 𝐽/𝑘𝑔, que recebe o nome 



44 
 

especial de 𝐺𝑦 (gray). A taxa de dose, Ḋ, representa a variação dessa dose no 

tempo, geralmente expressa em 𝐺𝑦/𝑚𝑖𝑛 ou 𝐺𝑦/ℎ (JOHNS, 1983). 

 

𝐷 =
𝑑𝐸𝐴𝑏
𝑑𝑚

 

(1) 

 

O kerma (Kinetic Energy Released per Mass/Matter/Material, energia 

cinética liberada por massa/matéria/material), 𝐾, é a soma da energia cinética inicial 

de todas as partículas carregadas liberadas pela absorção da radiação ionizante, 

ou seja, a energia inicialmente transferida por unidade de massa do material 

(Equação 2). A taxa de kerma, �̇�, é definida de forma análoga a taxa de dose. As 

unidades de medida são as mesmas usadas para dose absorvida (JOHNS, 1983). 

 

𝐾 =
𝑑𝐸𝑇𝑟
𝑑𝑚

 

(2) 

 

Se considerar-se que toda a energia transferida para as partículas 

carregadas geradas na unidade de massa será absorvida no local, ou que há uma 

condição de equilíbrio eletrônico, isto é, que a energia cedida a elétrons que deixam 

a região é contrabalanceada pela energia depositada no local por elétrons gerados 

em regiões próximas; e se também considerar-se que a perda de energia por 

processos radiativos (bremsstrahlung) é desprezível se comparada à energia total 

depositada, tem-se que o valor do kerma é numericamente igual ao valor da dose 

absorvida (JOHNS, 1983). 

A dosimetria se refere à medição das doses e o estudo de sua 

distribuição e de sua dependência com parâmetros físicos do meio e da fonte. 

Realizar a caracterização dosimétrica de uma fonte implica em calcular alguns 

parâmetros físicos pré-estabelecidos que indicam qual é o comportamento 

esperado para a distribuição de dose ao redor da fonte em determinado meio. 

Apesar da dose absorvida ser bem definida fisicamente, como exposta 

na Equação 1, ela pode ser estimada por diferentes abordagens na prática 

dosimétrica. Alguns protocolos de dosimetria levam em conta o meio de 
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propagação e de absorção da radiação como sendo homogêneo e de água, para 

reduzir a complexidade dos cálculos e gerar consistência na comparação de 

cálculos vindos de diferentes sistemas. A este parâmetro chama-se 𝐷𝑤,𝑤, 

formalismo atualmente adotado para dosimetria em braquiterapia, como sugerido 

pelo TG-43 U1 (RIVARD, 2004). Outras possíveis abordagens são: o cálculo do 

𝐷𝑚,𝑚 que leva em conta as reais heterogeneidades no meio para o transporte e 

cálculo da dose; e o 𝐷𝑤,𝑚, que realiza o transporte levando em conta essas 

heterogeneidades, mas converte a dose no meio para dose na água, permitindo 

uma comparação mais fidedigna com o parâmetro 𝐷𝑤,𝑤, uma vez que ambos 

consideram o mesmo material na absorção da energia (BEUALIEU, 2012; 

BRANCO, 2016). Estas diferentes abordagens no cálculo de dose também se 

refletem na simulação de Monte Carlo, onde os materiais precisam ser definidos 

previamente e, a depender do método adotado para o cálculo, também é preciso 

inserir uma tabela de conversão de fluxo para dose. 

O formalismo atualmente adotado para cálculo de dose em braquiterapia 

é chamado TG-43 U1, da AAPM. O protocolo TG-43 original foi publicado em 1995 

como sugestão para normalizar as práticas dosimétricas nesta modalidade, 

definindo parâmetros geométricos e da fonte a serem utilizados (NATH, 1995). 

Diante da quantidade de publicações na área e avanço nas pesquisas, surgiu a 

necessidade de uma atualização deste protocolo, que se deu em 2004 e é 

atualmente o formalismo oficial sugerido pela AAPM (RIVARD, 2004). A 

nomenclatura U1 foi acrescida para identificar que se trata de sua primeira 

atualização (Update 1). 

Este órgão também possui uma publicação mais recente, o TG-186, que 

trata dos MBDCAs, os algoritmos de cálculo de dose baseados em modelos. Estes 

algoritmos seriam capazes de superar algumas das principais desvantagens do 

TG-43, que são: considerar um meio homogêneo e infinito composto puramente de 

água para a dosimetria, o que pode gerar grandes discrepâncias principalmente 

quando tecidos de densidade muito diferente da água são considerados, como 

tecido ósseo ou ar; não considerar os limites geométricos do paciente e a interface 

com o exterior; e não considerar o material dos aplicadores e de outras fontes na 

dosimetria. Para contornar estas limitações, o TG-186 recomenda que se considere 

a geometria e composição reais do paciente, partindo da reconstrução de imagens 
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médicas e de métodos numéricos para resolver a equação de transporte de 

Boltzmann ou realizar simulações computacionais, por exemplo, com o método de 

Monte Carlo. Porém, o documento não recomenda que este cálculo substitua o do 

TG-43 U1; ao invés disso, sugere que mais pesquisas sejam realizadas antes da 

adoção de uma nova norma para dosimetria (BEAULIEU, 2012). 

Outra publicação da AAPM que leva esta discussão adiante é o TG-167 

(NATH, 2016), que trata de dispositivos e aplicações inovadoras em braquiterapia. 

Apesar de também não sugerir o abandono do protocolo TG-43, o TG-167 também 

sugere que o físico médico realize os cálculos levando em consideração as 

condições reais de espalhamento da radiação no corpo do paciente e discute as 

discrepâncias nas doses calculadas e suas consequências no tratamento com 

braquiterapia. A importância da precisão no cálculo de dose é resumida no 

parágrafo a seguir, transcrito por completo aqui por contemplar o objetivo primário 

de uma caracterização dosimétrica em braquiterapia: 

Para todas as modalidades de radioterapia (incluindo 
braquiterapia), a precisão da administração da dose pode 
influenciar muito os benefícios e os riscos para o paciente. O 
tratamento com radiação deve ser administrado dentro de 
uma janela terapêutica em torno da dose prescrita, pois uma 
dose muito baixa pode comprometer o controle do tumor e 
uma dose muito alta pode causar uma toxicidade ao tecido 
saudável desnecessária. Embora a janela terapêutica possa 
ser geralmente considerada estreita em algumas situações 
clínicas e ampla em outras situações, as informações 
quantitativas específicas do paciente sobre a janela 
terapêutica geralmente não são bem conhecidas. Assim, a 
precisão da entrega da dose ao alvo é considerada um fator 
crítico pela equipe de oncologia de radiação para todas as 
modalidades de radioterapia, incluindo a braquiterapia. 
(NATH, 2016, p. 3182, tradução livre) 
 

Para este trabalho o formalismo para dosimetria considerado foi, afinal, 

o do TG-43 U1, uma vez que ele ainda é aquele primariamente recomendado. 

Apesar de suas limitações já bem discutidas, nenhum protocolo posterior da AAPM, 

como os TG-186 e TG-167, recomendaram seu abandono porque sua abordagem 

simplista para o cálculo de dose e a forma de reportar os resultados apresentam 

duas grandes vantagens: facilidade de implementação do cálculo e uniformidade 

dos dados apresentados, auxiliando na comparação entre diferentes grupos de 

estudo. O modelo proposto pelo TG-43 U1 fornece duas diferentes abordagens no 
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cálculo de dose: 2D (para uma fonte linear com simetria cilíndrica) e 1D (para fonte 

pontual). O documento define como fonte qualquer material radioativo encapsulado 

passível de uso para braquiterapia. Uma fonte pontual é uma aproximação onde a 

fonte pode ser considerada como um ponto sem dimensões, cuja emissão é 

esfericamente simétrica, estando sujeita a lei do inverso do quadrado da distância, 

𝐷(𝑟) ∝ 1 𝑟2⁄ . Se as dimensões da fonte forem desprezíveis frente às dimensões do 

problema analisado, pode-se tratar a fonte como sendo pontual. Uma fonte linear é 

uma aproximação onde o material radioativo está distribuído uniformemente ao 

longo de um comprimento ativo 𝐿. De acordo com o protocolo, se este comprimento 

ativo for menor do que 0,5 𝑐𝑚, a fonte é considerada uma semente. 

Como lida-se neste trabalho com sementes cujo comprimento ativo é da 

mesma ordem de tamanho das estruturas a serem avaliadas (do olho humano), 

analisa-se aqui o protocolo sugerido para dosimetria 2D, cuja principal equação é 

mostrada a seguir, como Equação 3. É importante notar que os TPS muitas vezes 

lidam com a fonte a partir de uma aproximação para uma fonte pontual, 1D, por não 

serem capazes de identificar corretamente a orientação de fontes muito pequenas. 

Também é importante ressaltar que o COMS trabalhou a partir de um estrito 

protocolo físico para comparação das doses obtidas entre os centros participantes, 

e apesar de ser anterior à publicação do TG-43 original, era muito semelhante ao 

formalismo 1D, de fonte pontual, do TG-43 U1, ignorando também a geometria do 

paciente (NATH, 2016). 

 

�̇�(𝑟, 𝜃) = 𝑆𝐾 ∙ 𝛬 ∙
𝐺𝐿(𝑟, 𝜃)

𝐺𝐿(𝑟0, 𝜃0)
∙ 𝑔𝐿(𝑟) ∙ 𝐹(𝑟, 𝜃) 

(3) 

 

Na Equação 3, 𝑟 e 𝜃 representam as coordenadas polares do ponto de 

interesse em relação à origem, considerada como o centro geométrico do 

comprimento ativo da fonte, conforme o sistema de coordenadas apresentado na 

Figura 7. O eixo de referência é o eixo longitudinal da fonte, que coincide com o 

eixo z do sistema de coordenadas. Como considera-se uma simetria cilíndrica da 

fonte, todas as doses podem ser projetadas em um plano cartesiano bidimensional. 

Um ponto de referência denotado como 𝑃(𝑟0, 𝜃0) se encontra a 1 𝑐𝑚 da origem, no 
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eixo transverso da fonte (𝑟0 = 1 𝑐𝑚; 𝜃0 = 90°), e é muito importante na definição 

dos parâmetros propostos pelo protocolo, explicados a seguir (RIVARD, 2004). 

 

Figura 7 – Sistema de coordenadas utilizado pelo TG-43 U1. 

 

Fonte: AAPM TG-43 U1 (RIVARD, 2004). 

 

Após apresentar o sistema de coordenadas, o protocolo introduz os 

parâmetros que compõem a taxa de dose. Quando a dose é calculada ou medida 

experimentalmente em um certo ponto, utilizar o valor obtido diretamente para 

comparações torna essas comparações mais suscetíveis a erros e incertezas de 

diferentes origens. A abordagem do TG-43 U1 é de decompor a taxa de dose em 

uma série de outros parâmetros com significados físicos diversos, de forma que o 

cálculo de cada um separadamente permita obter informações sobre diferentes 

aspectos da distribuição de dose, como variação com o raio ou o ângulo, além de 

definir a taxa de dose em cada ponto em função da taxa de dose no ponto de 

referência que, por sua vez, é definida em função da intensidade de kerma no ar 

da fonte, um parâmetro que caracteriza a fonte e deve ser obtido em laboratório 

especializado com a melhor precisão possível. Sendo assim, os parâmetros do 

TG-43 U1 são aqui apresentados individualmente, seguidos de uma definição 

algébrica de como podem ser usados para recompor a taxa de dose, tal como 

descrito na Equação 3: 

● 𝑺𝑲 – Intensidade de kerma no ar da fonte, com dimensão de 

𝜇𝐺𝑦 𝑚2 ℎ−1, calculada como a taxa de kerma-ar no vácuo à determinada distância 

da fonte multiplicada por esta distância ao quadrado. A distância deve ser grande 

o bastante para que a intensidade, corrigida por seu quadrado, não dependa dela. 

Desta forma, este parâmetro apresenta um valor de intensidade de referência para 

determinada fonte, e deve ser mensurado em laboratório creditado.  
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● 𝜦 – Constante de taxa de dose, com dimensão de 𝑐𝑚−2, cuja definição 

é dada pela taxa de dose na água no ponto de referência dividida por 𝑆𝐾, ou seja, 

𝛬 = �̇�(𝑟0, 𝜃0) 𝑆𝐾⁄ . Ao aparecer na Equação 3, multiplicando 𝑆𝐾, obtém-se o valor de 

taxa de dose no ponto de referência, já corrigido pela intensidade da fonte. 

● 𝑮𝑳 – Função de geometria, que representa a variação da dose devido 

à conformação geométrica da propagação dos fótons, representada na Equação 4: 

 

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃) =

{
 
 

 
 𝛽

𝐿 𝑟 sin 𝜃
 𝑠𝑒 𝜃 ≠ 0°

(𝑟2 − 𝐿
2

4⁄ )
−1 𝑠𝑒 𝜃 = 0°

 

(4) 

 

Se ao invés de uma fonte linear, considerar-se uma fonte pontual, 𝐿 pode 

ser considerado como 0 na segunda expressão da Equação 4, recaindo na lei do 

inverso do quadrado da distância. Esta função pode ser considerada, portanto, 

como a lei da queda da dose pela distância, dada uma fonte cilíndrica com 

comprimento 𝐿 não desprezível. 

● 𝒈𝑳 – Função de dose radial, que representa a diminuição na dose ao 

longo do eixo transverso devido ao espalhamento e atenuação, mas excluindo a 

diminuição devido ao fator geométrico já considerado na função de geometria. É 

representada algebricamente pela Equação 5: 

 

𝑔𝐿(𝑟) =
�̇�(𝑟, 𝜃0)

�̇�(𝑟0, 𝜃0)
∙
𝐺𝐿(𝑟0, 𝜃0)

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃0)
 

(5) 

 

Analisando esta equação, pode-se notar que a função de dose radial só 

está definida para 𝜃0, isto é, para o eixo transverso, variando apenas com o raio. 

Também se nota que os valores de taxa de dose, do ponto de interesse e do ponto 

de referência, estão divididos pela respectiva função de geometria calculada para 

o mesmo ponto. Com isto, cancela-se a redução na dose do feixe primário devido 

a fatores puramente geométricos e a função de dose radial passa a depender 

principalmente da atenuação e do espalhamento no meio. Também é válido notar 
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que na aproximação de fonte pontual, esta função é definida como 𝑔𝑃, com o 

mesmo formato geral, mas substituindo 𝐺𝐿 pela sua versão 1D: 1/𝑟2. 

● 𝑭 – Função de anisotropia 2D, que representa a variação da dose 

como função do ângulo polar, também corrigida para fatores geométricos, conforme 

a Equação 6: 

 

𝐹(𝑟, 𝜃) =
�̇�(𝑟, 𝜃)

�̇�(𝑟, 𝜃0)
∙
𝐺𝐿(𝑟, 𝜃0)

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃)
 

(6) 

 

Diferente da função de dose radial, a função de anisotropia 2D é definida 

para cada ponto, variando com raio e ângulo. Nota-se que a taxa de dose no ponto 

de interesse não é normalizada pela taxa de dose no ponto de referência, mas 

apenas pelo ponto do eixo transverso que apresenta o mesmo raio. Esta função 

pode ser melhor compreendida se seus valores forem tomados com raios fixos, de 

forma que ela assumirá o valor de unidade no eixo transverso e mostrará a variação 

de dose com a variação de ângulo conforme se desenham círculos de raio fixo ao 

redor da semente, na orientação mostrada na Figura 7 e centrados na origem. 

Os últimos três parâmetros representam aspectos físicos já definidos, 

como a diminuição da dose absorvida no meio pela conformação tridimensional das 

partículas pela emissão isotrópica da fonte (função de geometria), pela atenuação 

e espalhamento dos fótons no eixo transversal (função de dose radial); e pela 

variação angular da dose devido à diferença na atenuação do feixe pelo ângulo de 

incidência da partícula absorvida, seja por ter sofrido espalhamento prévio ou pelo 

ângulo original de emissão da partícula, considerando que a fonte não tem 

geometria esférica (função de anisotropia 2D). Contudo, eles também podem ser 

analisados algebricamente. Enquanto os parâmetros 𝑆𝐾 e Λ, que se referem a 

intensidade e características únicas de produção da fonte, quando multiplicados 

resultam na dose no ponto de referência, 𝑃(𝑟0, 𝜃0), os outros três parâmetros têm a 

função de transladar o ponto de interesse para qualquer outro no espaço, da 

seguinte maneira: a função radial 𝑔𝐿(𝑟) determina a taxa de dose em qualquer 

ponto no eixo transverso, em função do ponto de referência; já a função de 

anisotropia 2D, 𝐹(𝑟, 𝜃), determina a taxa de dose para qualquer ângulo, após fixado 

o raio utilizado na função 𝑔𝐿(𝑟). Por fim, a função de geometria 𝐺𝐿(𝑟, 𝜃) corrige as 
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anteriores pela queda na dose naturalmente esperada pela propagação isotrópica. 

Reescrevendo a Equação 3 com estes parâmetros apresentados em sua definição 

algébrica, obtém-se a Equação 7a: 

 

�̇�(𝑟, 𝜃) = 𝑆𝐾 ∙
�̇�(𝑟0, 𝜃0)

𝑆𝐾
∙
𝐺𝐿(𝑟, 𝜃)

𝐺𝐿(𝑟0, 𝜃0)
∙
�̇�(𝑟, 𝜃0)

�̇�(𝑟0, 𝜃0)
∙
𝐺𝐿(𝑟0, 𝜃0)

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃0)
∙
�̇�(𝑟, 𝜃)

�̇�(𝑟, 𝜃0)
∙
𝐺𝐿(𝑟, 𝜃0)

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃)
 

(7a) 

 

Cancelando os termos em comum que multiplicam e dividem o membro 

direito da equação, como demonstrado na Equação 7b, confirma-se que a 

Equação 3 leva, de fato, ao cálculo da taxa de dose no ponto pretendido. 

 

�̇�(𝒓, 𝜽) = 𝑆𝐾 ∙
�̇�(𝑟0, 𝜃0)

𝑆𝐾
∙
𝐺𝐿(𝑟, 𝜃)

𝐺𝐿(𝑟0, 𝜃0)
∙
�̇�(𝑟, 𝜃0)

�̇�(𝑟0, 𝜃0)
∙
𝐺𝐿(𝑟0, 𝜃0)

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃0)
∙
�̇�(𝒓, 𝜽)

�̇�(𝑟, 𝜃0)
∙
𝐺𝐿(𝑟, 𝜃0)

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃)
 

(7b) 

 

3.5 Dosimetria em braquiterapia oftálmica 

Com os conceitos relacionados ao tratamento de tumores oculares e de 

dosimetria em braquiterapia revisados, pode-se agora revisar a literatura para 

acompanhar a evolução da dosimetria especificamente no escopo da braquiterapia 

oftálmica. Parte dos artigos aqui apresentados já haviam sido revisados 

previamente em trabalho anterior do autor da tese (ANGELOCCI, 2016). Sendo 

assim, a atual revisão dá menos enfoque aos artigos apresentados anteriormente 

e foca principalmente nas suas principais contribuições e nos artigos mais recentes. 

Recomenda-se o trabalho anterior citado como complementação desta revisão. 

Um bom ponto de partida histórico é o trabalho de Weaver (1986), que 

ressaltou que apesar das placas de Iodo-125 estarem substituindo, naquele 

momento, as placas de Cobalto-60 na braquiterapia oftálmica, os artigos publicados 

não vinham cobrindo detalhadamente a dosimetria associada, citando diretamente 

o revestimento de ouro dos aplicadores. Já neste ano, o autor insistia que a 

dosimetria deveria considerar uma correção para a heterogeneidade dos materiais. 

No mesmo ano, Chiu-Tsao et al. (1986) realizou cálculos dosimétricos com uma 

simulação de MC, comparando placas contendo Iodo-125 e Cobalto-60 com o 

código MORSE. Chegaram à conclusão de que o Iodo-125 poderia ser mais útil do 
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que o Cobalto-60, porque seu gradiente de dose pouparia mais tecidos sadios 

adjacentes e porque sua fabricação em sementes, ao contrário do Cobalto-60 em 

placas de tamanho fixo, poderia ser usada para alterar a configuração das fontes 

no aplicador, melhorando a dose na periferia do tumor ao se usar sementes com 

maior atividade nesta região. 

Dois anos depois, três outros trabalhos relevantes foram publicados: os 

de Kepka et al. (1988), Wu et al. (1988) e Luxton et al. (1988a). O primeiro grupo 

desenvolveu um método computacional para calcular a taxa de dose em vários 

pontos de interesse do olho, em tratamentos com fontes de Iodo-125. O 

oftalmologista desenha o tumor em um diagrama específico, que é inserido como 

entrada para que o programa resolva numericamente a distribuição de dose no 

plano do tumor. Os dados podem ser organizados em arquivos para alimentar o 

planejamento dos tratamentos. Já o segundo grupo publicou um curto relatório 

técnico em que, motivados pelo então recente início do COMS, calcularam com o 

uso de TLDs o efeito da blindagem de ouro das placas oftálmicas na dose. Seus 

resultados e os de Weaver (1986) foram discrepantes, mas eles discutiram 

possíveis causas e citaram outro artigo em que simulações de Monte Carlo 

corroboravam seus achados. O terceiro grupo também utilizou TLDs para medir as 

alterações na dose devido a diferentes condições de espalhamento, levando em 

consideração a blindagem de ouro. 

Chiu-Tsao et al. (1993) seguiu a mesma linha alguns anos depois, 

utilizando sementes de Iodo-125 do modelo Amersham 6711 (o mesmo utilizado 

por Wu et al. (1988) e Luxton et al. (1988a), mas diferente de Weaver (1986), que 

usou o modelo 6702), inseridas em um aplicador COMS de 20 𝑚𝑚. O aplicador foi 

colocado em um objeto simulador equivalente a água e a dose foi medida em 

pontos de interesse utilizando TLDs de fluoreto de lídio. Os resultados foram 

comparados com simulações de MC utilizando o código MORSE. Suas principais 

conclusões foram de que a combinação entre silástico e ouro no aplicador não 

afetava a dose de forma muito diferente do que a presença de apenas silástico. 

Com a publicação do TG-43 original em 1995 e seu impacto na 

dosimetria com sementes de Iodo-125, o COMS revisou os seus protocolos para 

alterar a dose prescrita no ápice do tumor de 100 𝐺𝑦 para 85 𝐺𝑦, a partir de 

novembro de 1996. A recomendação foi publicada por Kline e Earle (2007) em 1996 
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e atualizada em 2007, mediante as novas alterações feitas pela atualização do 

protocolo em 2004, o TG-43 U1. As alterações recomendadas são: 

O Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS) definiu 
critérios de prescrição, cálculo e relatório de dose para 
tratamentos de placa ocular com Iodo-125. As constantes de 
cálculo de dose e o formalismo especificados no Manual de 
Procedimentos do COMS, Capítulo 12, “Radioterapia”, 
parágrafo 12.2.13, “Informações de Dosimetria”, foram 
baseados nas melhores informações disponíveis em 1985. 
Avanços desde então na dosimetria com sementes de 
Iodo-125 foram revistos periodicamente. Os dados e 
recomendações publicados agora aconselham a adoção de 
nova prescrição de dose e cálculo para placas oculares 
contendo Iodo-125. 
O Comitê de Radioterapia e Física do COMS concluiu que as 
constantes de cálculo de dose e prescrição para pacientes 
com placa COMS devem ser alteradas. A dose de prescrição 
será de 85 Gy a 5 mm de profundidade ou no ápice do tumor, 
o que for maior. Esta dose de prescrição, combinada com 
novas constantes de cálculo, garantirá que a energia 
absorvida no ponto de prescrição seja a mesma que usando 
as especificações do protocolo anterior. A data efetiva para 
tais mudanças no protocolo está prevista para 1º de novembro 
de 1996. (KLINE, 2007, p. 1, tradução livre) 

 

A mudança foi reforçada pela publicação de Ray et al. (1998), que 

realizou os cálculos de dose para pontos no eixo central da placa para diferentes 

modelos de fonte, como as sementes Amersham 6711 e 6702, muito utilizados na 

época, e considerando as aproximações linear, 2D, e pontual, 1D, sugeridas pelo 

TG-43, além de planejamentos convencionais. Concluíram que para a semente 

6711, as recomendações do TG-43 levariam a doses absorvidas de 10 % a 13 % 

menores para tumores menores do 5 𝑚𝑚 de altura apical e de 6 % a 12 % menores 

para tumores com alturas maiores, justificando a reavaliação da dose prescrita. 

Koh et al. (2000) contribuiu para a prática clínica com o desenvolvimento 

e discussão de um método computacional automatizado para selecionar quais 

sementes de um lote com diferentes atividades poderiam ocupar quais posições 

em uma placa oftálmica. Até então, a configuração das sementes, no caso de 

estarem disponíveis em diferentes atividades, ou seja, originárias de diferentes 

lotes, mas guardadas em estoque no centro clínico, deveria ser realizada por um 

humano, com cálculos pelo método de tentativa e erro para entregar a conformação 

de dose desejada. Os autores testaram o método em três casos clínicos que 



54 
 

possuíam registrados, concluindo que seria tão rápido e eficiente quanto a tarefa 

realizada por um ser humano. 

Em 2003, a ABS publicou suas primeiras diretrizes para uso de 

braquiterapia em pacientes com melanomas da coroide (NAG, 2003). Levando em 

consideração os resultados que vinham sendo publicados pelo COMS e outros 

estudos na área, recomendaram que tumores pequenos fossem monitorados antes 

do tratamento, que poderia ser considerado se houvesse indício de crescimento; 

que tumores médios poderiam ser tratados com braquiterapia se o paciente fosse 

saudável e não apresentasse metástases; e tumores grandes poderiam ser 

tratados com braquiterapia se encontrados em condições específicas. A dose 

mínima prescrita para o tumor, seguindo o formalismo do TG-43 e as discussões já 

mencionadas da década anterior, seria de 85 𝐺𝑦 com fontes de Iodo-125, com taxa 

de dose entre 0,6 𝐺𝑦/ℎ e 1,5 𝐺𝑦/ℎ, o que levaria a um tratamento de 56 a 142 horas, 

entre 2 e 6 dias. 

Com o impacto do TG-43 original e a série de publicações que se 

seguiram em dosimetria com braquiterapia, em todas as suas aplicações, o 

protocolo acabou por ser atualizado em 2004 para o TG-43 U1, apesar de que os 

conceitos gerais foram mantidos, como o cálculo de dose em meio homogêneo e 

infinito de água (RIVARD, 2004). Ainda assim, os avanços trazidos pelo novo 

protocolo refletiram também na dosimetria com placas oftálmicas, com Kline e 

Earle (2007) revisando suas recomendações para o COMS, ainda que o estudo já 

tivesse sido finalizado neste ano. Em uma pequena seção do apêndice C do TG-

43 U1 o protocolo do COMS é citado, indicando que para a dosimetria de 

braquiterapia oftálmica não se deve levar em consideração a anisotropia em curtas 

distâncias, podendo ser utilizada a aproximação de fonte pontual com as taxas de 

dose no plano transverso. Isto altera a equação geral do TG-43 U1, Equação 3, 

para a forma alternativa mostrada na Equação 8: 

 

�̇�(𝑟) = 𝑆𝐾 ∙ 𝛬 ∙
𝐺𝑋(𝑟, 𝜃0)

𝐺𝑋(𝑟0, 𝜃0)
∙ 𝑔𝑋(𝑟𝑚𝑖𝑛),   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 < 𝑟𝑚𝑖𝑛 

(8) 

 

Onde o índice 𝑋 deve ser substituído por 𝑃 ou 𝐿, dependendo de se 

utilizar o formalismo pontual ou linear, e 𝑟𝑚𝑖𝑛 indica a distância mínima de cálculo, 



55 
 

para qual valores em raios menores devem ser estimados usando o valor calculado 

para este ponto. 

Yoriyaz et al. (2005) desenvolveram um modelo matemático do olho 

humano, visando trazer mais realismo para simulações de MC, sem faltar em 

facilidade. O modelo descreve ao todo dez estruturas, mais detalhado do que 

modelos previamente existentes, e sua viabilidade foi testada com o código 

MCNP4C, simulando tratamentos com sementes de Iodo-125 e placas de 

Cobalto-60. A Figura 8 traz imagens tridimensionais do modelo, que foi utilizado 

como base para estimar a dose em algumas estruturas do olho humano nesta tese. 

 

Figura 8 – Modelo matemático do olho humano desenvolvido por Yoriyaz et al. (2005). 

 

Fonte: (YORIYAZ, 2005); texto traduzido pelo autor da tese. 

 

Kirov et al. (2005) testaram um método dosimétrico não utilizado até 

então na dosimetria em braquiterapia oftálmica, a cintilação tridimensional. Uma 

placa de Rutênio-106 foi imersa em um líquido cintilador que agiu ao mesmo tempo 

como dosímetro e meio equivalente à água. Esta técnica permitiu construir de forma 

fácil e rápida um mapa tridimensional de dose. Ela foi comparada com medidas 

utilizando outros dosímetros que permitem avaliação espacial da dose, como filmes 

radiocrômicos e diodos, mas a concordância não foi alta especialmente na região 

muito próxima da placa e para além de 10 𝑚𝑚 desta, com desvios de 25 % em 

relação aos outros dosímetros, indicando que a técnica ainda tem que ser 

melhorada. Possíveis motivos são discutidos pelo artigo, mas a técnica dosimétrica 

se mostrou de grande potencial para a análise tridimensional da dose. 
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Em 2008, duas publicações retomam a discussão do efeito do material 

do aplicador no cálculo de dose em braquiterapia oftálmica. A primeira é de Melhus 

e Rivard (2008), que realizaram simulações de MC com o código MCNP5 para 

fontes de Paládio-103, Iodo-125 e Césio-131, inseridas em aplicadores COMS de 

todos os tamanhos disponíveis, tanto em meio homogêneo quanto levando em 

conta os materiais do aplicador. Thomson et al. (2008) também realizaram 

simulações de MC, mas utilizando o código BrachyDose para sementes de 

Paládio-103 e Iodo-125 para um aplicador COMS de 20 𝑚𝑚 carregado com todas 

as sementes. Thomson e Rogers (2010) expandiram este estudo para outras 

fontes, dois anos depois. Em todos os casos, verificou-se uma significativa 

diferença no perfil de dose quando considerada a presença do material da placa, o 

que contribui para a discussão sobre a necessidade de se levar em conta a 

heterogeneidade dos materiais do meio na dosimetria. 

Mourão e Campos (2009) compararam as doses para aplicadores com 

Iodo-125 e Rutênio/Ródio-106 utilizando um modelo de voxels baseado em 

imagens de pacientes inserido no código MCNP5, concluindo a favor da segunda 

combinação de radioisótopos, uma vez que seu gradiente de dose se conforma 

melhor às pequenas distâncias do olho humano. Estimaram a dose no cristalino e 

chegaram à conclusão de que seria de 12,75 % em relação à dose máxima no tumor 

para o Iodo-125, enquanto para Rutênio/Ródio-106 seria de 0,005 %. 

Rivard et al. (2011) compararam três diferentes TPS comerciais 

compatíveis com braquiterapia oftálmica entre si e com dois códigos de MC 

(MCNP5 e BrachyDose), em planejamentos utilizando Iodo-125 e Paládio-103, 

levando em conta diferentes formalismos de cálculo. Concluíram que há boa 

concordância entre os TPS e entre eles e os códigos de MC para o caso 

homogêneo, seguindo o formalismo do TG-43 U1. Uma boa concordância também 

foi atingida quando diferentes sistemas foram comparados para casos 

heterogêneos. Contudo, uma diferença significativamente alta foi notada quando 

comparada a dose nos casos homogêneos e levando em conta os materiais do 

aplicador COMS, levando a diferenças de até 37 % no eixo central do aplicador. 

Depois das tentativas de Kirov et al. (2005), outro grupo que buscou 

desenvolver um método dosimétrico tridimensional para braquiterapia oftálmica foi 

o de Weaver et al. (2011). A placa oftálmica com sementes de Iodo-125 foi 

posicionada dentro de um objeto simulador preenchido com água, com um detector 
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pixelado modelo Medipix2 abaixo, que permite obter distribuições bidimensionais 

de dose e utilizá-las para mapear tridimensionalmente a dose. Entre as conclusões, 

descobriram que os resultados obtidos pelos dois métodos de aquisição que foram 

tentados, apesar de concordantes entre si, não estavam de acordo com os 

resultados obtidos pelo formalismo do TG-43 U1. Possíveis razões para isso são 

apresentadas, mas os autores estimaram que com as devidas melhoras na técnica, 

ela poderia ser utilizada tanto para controle de qualidade quanto para reconstrução 

tridimensional da dose em braquiterapia oftálmica, e também para outras 

modalidades de braquiterapia. 

De forma similar a Yoriyaz et al. (2005), o grupo de Asadi et al. (2012) 

também modelou matematicamente um olho humano realista para cálculos de dose 

com o código MCNP4C, e até mesmo acrescentaram uma composição material 

diferenciada para algumas estruturas de interesse, como a lente. Depois, 

estimaram a dose entregue por uma única fonte de Iodo-125 modelo Amersham 

OncoSeed 6711 inserida no centro de um aplicador COMS, comparando o modelo 

com a dosimetria em meio homogêneo, e encontraram diferenças significativas em 

estruturas de interesse para proteção radiológica (variação de 13 % de dose na 

lente) e no próprio tumor (variação de 22 % no seu ápice). Concluíram que modelos 

mais realistas do olho humano deveriam ser usados em simulações para melhorar 

a qualidade das informações dosimétricas obtidas. 

Na mesma edição do periódico Medical Physics, de outubro de 2012, 

dois artigos muito importantes para a dosimetria em braquiterapia foram publicados: 

os TG-129 e TG-186 da AAPM, sendo o primeiro em colaboração com a ABS. 

Ambos tratam do impacto na distribuição de dose calculada ao se considerar o meio 

heterogêneo. O primeiro (CHIU-TSAO, 2012), voltado especificamente para 

dosimetria em braquiterapia oftálmica com placas contendo Iodo-125 e 

Paládio--103, compara os formalismos homogêneo e heterogêneo no cálculo de 

dose e sugere que ambos sejam realizados. De acordo com a publicação, “a AAPM 

e a ABS reconhecem que o método mais preciso para calcular a distribuição de 

dose em braquiterapia oftálmica é um código MC verificado que leve em 

consideração as heterogeneidades nos materiais da placa oftálmica e do paciente” 

(CHIU-TSAO, 2012, p. 6170, tradução livre), contudo, não há no momento um TPS 

verificado que faça uso de um código MC, de forma que a sugestão é que os 

cálculos passem por correções para a heterogeneidade usando uma das técnicas 
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disponíveis para tal, como simulações de MC realizadas paralelamente. O texto 

também provê uma tabela de comparação para dose no eixo central de aplicadores 

modelo COMS de todos os tamanhos carregados com sementes de Iodo-125 

modelo Amersham 6711 e Paládio-103 modelo Theragenics 200, em que são 

apresentadas as doses obtidas pela simulação para os casos homogêneo e 

heterogêneo, servindo como referência para a correção da dose. A publicação é 

finalizada com uma discussão sobre controle de qualidade nas diferentes etapas 

do tratamento, como planejamento, ambiente da operação e pós-operatório, além 

de conter apêndices com discussões sobre outros tipos e tamanhos de melanomas 

oculares e modalidades alternativas de tratamento com radiação. 

Já o segundo artigo avaliado nesta edição do periódico (BEAULIEU, 

2012) não trata especificamente de braquiterapia oftálmica, mas é altamente 

relevante na discussão das limitações do TG-43 U1 no que diz respeito às 

heterogeneidades do meio. No TG-186 foram discutidos profundamente o impacto 

de se considerar estas heterogeneidades em várias modalidades diferentes de 

braquiterapia e foram sugeridos os MBDCAs como possibilidade de 

complementação do protocolo TG-43 U1. Estes MBDCAs seriam algoritmos 

capazes de levar em consideração modelos reais dos pacientes, com base em 

imagens médicas e cálculo de dose que lide com a atenuação em diferentes 

materiais. Em termos de impacto na distribuição de dose por diferentes 

radionuclídeos utilizados, o texto dispõe: 

Para fontes de braquiterapia emissoras de fótons de baixa 
energia, tais como Iodo-125, a influência do espalhamento da 
radiação é desprezível em comparação com o impacto da 
composição variável do tecido. Para fontes de braquiterapia 
emissoras de fótons de alta energia, tais como Irídio-192, o 
espalhamento da radiação tem um papel mais significante. 
(BEAULIEU, 2012, p. 6226, tradução livre) 

 

O exemplo oferecido logo em seguida mostra que o impacto na 

distribuição de dose em torno de um aplicador COMS de 16 𝑚𝑚 com sementes de 

Iodo-125 não é tão grande se consideradas as heterogeneidades quanto aquele 

em torno de um aplicador de Irídio-192 de alta taxa de dose. O documento ainda 

cita as diferenças de aproximadamente 9 % entre 𝐷𝑤,𝑤 e 𝐷𝑚,𝑚 encontradas por 

Thomson (2008) ao redor de placas oftálmicas com sementes de Iodo-125 e 

Paládio-103, além de citar em uma tabela de composição de materiais comparáveis 
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a água a composição da lente do olho, retirada de publicação número 46 da 

Comissão Internacional de Unidades e Medidas Radiológicas (International 

Commission on Radiation Units and Measurements – ICRU) (WHITE, 1992). 

Há ainda uma série de publicações posteriores aos TG-129 e TG-186 

que se basearam em suas discussões para levar adiante a possibilidade de realizar 

cálculos e medições dosimétricas mais realistas. Uma delas foi publicada por 

Weaver et al. (2014), que construíram um sistema dosimétrico volumétrico 

chamado Panoptes, com o objetivo de avaliar a dose nas condições específicos do 

tratamento oftálmico, em que as pequenas distâncias entre o tumor e estruturas 

adjacentes sensíveis são muito importantes. A motivação do grupo foi considerar 

que o TG-43 U1 ainda era o protocolo primário de dose de cálculo, enquanto as 

recomendações do TG-129 não seriam aplicáveis em parte por requisitos 

tecnológicos. O detector foi calibrado e a dose na água foi corrigida com uso de 

simulações de MC com o código GEANT4. A conclusão dos autores é de que 

ferramentas como o Panoptes podem ser um excelente complemento clínico aos 

TPSs disponíveis, além da possibilidade de serem utilizadas para dosimetria de 

placas oftálmicas desenvolvidas especificamente para cada paciente, 

considerando a popularização das impressoras 3D. 

Asadi et al. (2015) realizaram o cálculo dosimétrico com o método de MC 

utilizando o código MCNP5 para um olho irradiado com um aplicador COMS de 

16 𝑚𝑚 totalmente carregado com sementes de Iodo-125. O diferencial deste 

trabalho, contudo, foi comparar a dose na ausência e presença de nanopartículas 

de ouro (gold nanoparticles – GNPs), que alteram a absorção de dose no tecido em 

que estão inseridas. Quando as GNPs são introduzidas no tecido tumoral 

previamente à irradiação, o tempo total de tratamento requerido para se atingir a 

dose alvo é diminuído, poupando mais os tecidos saudáveis. As GNPs são 

biocompatíveis e inertes, de forma que sua inserção em tecidos biológicos não traz 

grande preocupação. Os cálculos foram realizados comparando também a 

composição do olho entre apenas água e uma composição mais realista, levando 

a conclusão de que a segunda leva a cálculos mais precisos do que a primeira. 

Outro artigo publicado no ano seguinte pelo mesmo grupo (ASADI, 2016) continuou 

a discussão, comparando então o Iodo-125 com o Paládio-103 na presença de 

GNPs, concluindo que entre os dois as nanopartículas ampliam mais a dose 
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absorvida quando irradiada por Iodo-125. A diferença quantitativa na absorção da 

dose na presença de GNPs também foi avaliada pelo grupo. 

Zimmermann et al. (2015) compararam a dose calculada no eixo central 

da placa oftálmica modelo Eye Physics EP917 utilizando o TPS Plaque Simulator 

e o código MCNPX, considerando o formalismo do TG-43 U1 e calculando também 

alguns de seus parâmetros. Estes parâmetros obtidos foram comparados com a 

literatura, e concordaram bem com publicações recentes na época, mas 

discordaram significantemente de publicações mais antigas, levando os autores a 

ressaltar a importância de atualizar dados de seções de choque e de espectros de 

emissão de fontes radioativas. Apesar de ser um trabalho executado com base no 

protocolo do TG-43 U1, não colaborando diretamente para a intensa discussão 

sobre o impacto das heterogeneidades na dose, sua importância para esta revisão 

da literatura está no fato de trazer a tona problemas na comparação de doses 

mesmo entre resultados obtidos seguindo o mesmo protocolo. 

Jarema et al. (2016) construíram um detector espectroscópico como 

dosímetro alternativo aos filmes e TLDs para braquiterapia oftálmica. A motivação 

foi de que estes dosímetros mais convencionais não podem ser utilizados nos 

ambientes clínicos, devido ao tempo de espera para leitura e ao manuseio dos 

materiais no ambiente operatório. Desta forma, buscaram construir um dosímetro 

alternativo capaz de realizar a dosimetria em tempo real logo antes da inserção 

clínica da placa oftálmica. Apesar dos resultados obtidos com este novo sistema 

dosimétrico não concordarem dentro de uma variação esperada com os dados do 

TG-43 U1, utilizados como parâmetro de comparação pelo grupo, “considerado 

‘padrão ouro’ em braquiterapia, independentemente de suas limitações” (JAREMA, 

2016, p. 632, tradução livre), os autores concluíram que a técnica tem potencial de 

aplicação em contexto clínico e vantagens desejadas, como reprodutibilidade e 

dosimetria em tempo real. Desta forma, passaram a produzir uma segunda versão 

do sistema, além de discutirem futuras implementações, como realizar cálculos de 

MC para comparação mais realista dos dados obtidos experimentalmente. 

Em 2016, a AAPM e a junção GEC-ESTRO publicaram o relatório do 

TG-167, com diretrizes para o uso de dispositivos e aplicações inovadores em 

braquiterapia (NATH, 2016). De maior interesse deste documento para o presente 

trabalho tem-se a seção 4.N, chamada “placas oftálmicas não-COMS” (NATH, 

2016, p. 3194-3195, tradução livre). Apesar de curta, a seção debate um importante 
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tópico sobre o uso cada vez mais frequente de placas diferentes dos modelos 

COMS, que são os únicos padronizados e amplamente caracterizados em termos 

dosimétricos. O documento não provê recomendações para implementação clínica 

destas placas, apenas sugerindo que simulações de MC sejam utilizadas para 

comparação quantitativa entre elas e as placas COMS, a fim de garantir prescrição 

similar de dose com os protocolos já existentes, além de afirmar que o assunto 

continuaria a ser tratado quando a AAPM e o GEC-ESTRO publicassem 

conjuntamente outro relatório em andamento, o do TG-221, que só viria a ser 

publicado de fato três anos depois. O TG-221 (THOMSON, 2019) inicia com uma 

revisão extensa da literatura na área, listando os diferentes tipos de aplicadores 

relatados (modelo COMS, revestimento do COMS com outro preenchimento, 

COMS modificado, placas customizadas; todos estes com revestimento de liga de 

ouro; e também placas alternativas com revestimento de aço inoxidável ou acrílico), 

sistemas dosimétricos mais utilizados nas publicações (TLDs, diodos, filmes 

radiográficos e radiocrômicos, cintiladores, géis poliméricos, pequenas câmaras de 

ionização, alanina e detectores de diamante); formalismos de cálculo de dose 

(TG-43, simulações de MC, convolução de cone colapsado e métodos de cálculo 

em pontos discretos). Após uma longa revisão, segue-se uma discussão sobre 

controle de qualidade no tratamento, com vários tópicos como radioproteção, 

calibração da fonte, características físicas e dosimétricas do aplicador, 

imageamento, e planejamento do tratamento. O documento termina com algumas 

recomendações clínicas e uma discussão sobre os atuais e futuros pontos de 

interesse no assunto, como dosimetria tridimensional para avaliar variação de dose 

pontual dentro de cada estrutura do olho. 

Morrison et al. (2016) publicaram uma análise da incerteza na dose 

entregue ao ápice do tumor em braquiterapia oftálmica, concluindo que as 

principais fontes de incerteza seriam a adequação ao formato do tumor, o 

posicionamento das sementes na placa, os cálculos do planejamento, a medida da 

altura do tumor e a movimentação da placa. Este trabalho foi baseado em sua tese 

de doutorado publicada no ano seguinte, da qual outras publicações também foram 

derivadas, e que é uma grande fonte de informações sobre braquiterapia oftálmica, 

abordando o contexto em que está inserida, a teoria, os desafios, a questão das 

incertezas e das diferentes metodologias de cálculo, medidas com filmes 

radiocrômicos, cálculos com MBDCAs, entre outros tópicos (MORRISON, 2017). 
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Além do TG-221, outra publicação do ano de 2019 se mostrou muito 

importante para avançar a discussão a respeito da transição dos cálculos em meio 

homogêneo para os MBDCAs em dosimetria para braquiterapia. Enger et al. (2019) 

abordaram o tema com base em várias aplicações da braquiterapia, entre elas 

citaram as fontes de baixa energia para braquiterapia oftálmica. A sua contribuição 

foi mais revisar a literatura a respeito dentro de uma discussão maior, mas os 

autores conseguiram resumir, em meia página, todos os principais tópicos em 

discussão nos últimos anos, citando os esforços de Rivard et al. (2009) em 

desenvolver um formalismo para adaptar o TG-43 U1 para levar em conta o material 

da placa oftálmica; o TPS Plaque Simulator da Eye Physics, que pode se basear 

em imagens de tomografia; e Morrison et al. (2016) que compararam o TPS ACE 

da Elekta, que usa um MBDCA originalmente desenvolvido para fontes de 

Irídio-192 de alta taxa de dose, com cálculos de Monte Carlo para adaptar o sistema 

para fontes de Iodo-125 de baixa taxa de dose, com resultados promissores. 

Apesar de concluir que a literatura apresenta variações de 50 % e até por um fator 

de 10 quando comparados os planejamentos em meio homogêneo e com MBDCAs, 

o autor reafirma a conclusão dos TG-186 e TG-167, em manter o formalismo do 

TG-43 U1 como protocolo recomendado até que mais dados sejam obtidos sobre 

o uso de MBDCAs. 

 

3.6 Uso do Irídio-192 em braquiterapia 

O elemento irídio foi descoberto em 1803 junto do ósmio pelo químico 

inglês Smithson Tennant, a partir da dissolução de platina em água-régia. Ele o 

batizou em homenagem à deusa Íris por causa da brilhante coloração dos sais que 

obteve (RSC, 2022). Em 1935, seus isótopos naturais Irídio-191 e Irídio-193, ambos 

estáveis, foram identificados por espectrometria de massa, mas já se sabia da 

existência de possíveis outros isótopos artificiais devido a emissões radioativas 

com diferentes meias-vidas de amostras de irídio ativadas com nêutrons. Desde a 

identificação dos seus isótopos naturais até o fim do século XX, 36 isótopos deste 

elemento, variando entre os números de massa 164 e 199, foram identificados, 

alguns apresentando estados metaestáveis (ARBLASTER, 2003). Em 1937 foram 

identificados os seus primeiros radioisótopos, Irídio-192 e Irídio-194, por McMillan 

et al. (1937), que não os separaram, mas conseguiram identificar corretamente sua 

existência partindo das emissões observadas. 
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Desde a descoberta da radioatividade natural por Henri Becquerel e dos 

estudos do casal Marie Curie e Pierre Curie, no fim do século XIX, já era conhecido 

o potencial efeito biológico da radiação no corpo humano. Sabe-se que o casal 

Curie já havia emprestado sais de rádio a um médico amigo no ano de 1900 para 

tratamento de lesões de pele e, apesar de não haver relatos científicos de seus 

resultados, poucos anos depois já havia publicações de outro médico, Robert Abbe, 

sobre o tratamento de 125 pacientes entre os anos de 1903 e 1906 com a utilização 

do rádio em terapia superficial, intracavitária e intersticial (SHALEK, 1969). Até a 

década de 1950, o Rádio-226 permaneceu como o radioisótopo dominante nos 

tratamentos de braquiterapia. Contudo, a aplicação da braquiterapia com rádio, que 

era produzido em forma de agulhas rígidas, começou a decair nesta época devido 

as dificuldades do correto posicionamento do implante e da exposição da equipe 

médica à radiação, que forçava o médico a realizar o trabalho mais rapidamente, 

dificultando ainda mais o procedimento. Assim, se iniciaram os usos de outros 

radioisótopos na braquiterapia, com diferentes propriedades físicas e clínicas, seja 

em termos da emissão radioativa (diferentes energias e meias-vidas), quanto na 

possibilidade de se desenvolver fontes em outros formatos. Assim, nos anos 50 e 

60, outros isótopos que passaram a ser muito utilizados foram o Cobalto-60, o 

Césio-137, o Tântalo-182 e o Irídio-192, nas formas de sementes ou fios flexíveis 

(WILLIAMSON, 2006). Para resolver o problema da exposição da equipe médica, 

o método de afterloading remoto foi desenvolvido, em que a equipe poderia deixar 

a sala durante a irradiação porque uma máquina, o afterloader, seria responsável 

por transportar as fontes até a localização do implante para exposição. Com isto, 

surge o “sistema de Paris”, nomeado pelo seu desenvolvimento nesta cidade, 

sendo um método de dosimetria que assume as considerações específicas de 

irradiação desta nova técnica, com modelos de fontes flexíveis carregadas por 

afterloading. Neste contexto, se popularizaram especialmente as fontes de 

Irídio-192 (PIERQUIN, 1978; WILLIAMSON, 2006). Os fios flexíveis, apesar de 

exigirem estas novas considerações dosimétricas, permitiam conformar a dose 

desejada de maneiras que não seriam viáveis com as agulhas rígidas de rádio. 

De acordo com Williamson (2006), Henschke foi provavelmente o 

pioneiro na utilização de Irídio-192 para braquiterapia, uma vez que é dele a 

primeira literatura encontrada citando o uso do novo método (HENSCHKE, 1957). 

Henschke também apresentou o Irídio-192 na forma de sementes e argumentou a 
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favor da técnica de afterloading (HENSCHKE, 1964, 1966), tendo bastante 

influência na utilização deste isótopo no Estados Unidos, enquanto que o uso na 

Europa se tornou evidente com o sistema de Paris. O Irídio-192, junto de outros 

isótopos como o Cobalto-60, desbancaram o uso do Rádio-226 e levaram a uma 

revitalização da braquiterapia. No ano de 1966, Hall e colaboradores (1966) 

também relataram a utilização de Irídio-192, assim como Tântalo-182, e 

descreveram seu protocolo de dosimetria, citando que as aplicações clínicas de 

Irídio-192 ainda eram recentes. 

O TG-43 original (NATH, 1995) apresenta três isótopos como os 

principais em uso para braquiterapia intersticial em sua época: Irídio-192, Iodo-125 

e, o então em ascensão, Paládio-103. O texto principal traz uma tabela com 

informações físicas sobre o Irídio-192, reproduzidas aqui na Tabela 1. Ao final do 

documento, no apêndice C, os autores fazem uma revisão das publicações em 

dosimetria na literatura para cada um destes isótopos. A revisão sobre Irídio-192 

se inicia a partir do ano de 1966 e prossegue por todas as décadas seguintes até 

o ano de 1991, quando Thomason et al. (1991a,b) realizaram medições da 

distribuição de dose em torno de fontes de Irídio-192 e Césio-137 usando TLDs e 

compararam com cálculos de MC com o código EGS4. Dentre os artigos citados 

está o de Glasgow e Dillman (1979), que buscaram calcular o valor da constante 

de raios 𝛾 e a constante de taxa de exposição para o isótopo, uma vez que havia 

discrepância entre os dados publicados até então, tanto para valores calculados 

quanto medidos. No mesmo ano, Loftus (1980), pesquisador do National Bureau of 

Standards (NBS), atual National Institute of Standards and Technology (NIST), 

publicou uma comunicação no periódico do NBS sobre a padronização de fontes 

de Irídio-192 em termos de exposição. No final da década de 70 e durante a década 

de 80 as publicações se valeram muito dos códigos de MC para calcular as taxas 

de dose de diferentes modelos de fontes contendo o radioisótopo e comparar os 

valores encontrados com medidas obtidas experimentalmente. Meli e Meigooni, 

juntos de Nath, publicaram dois artigos sobre dosimetria com Irídio-192, um 

avaliando o material do objeto simulador utilizado na dosimetria experimental 

(MELI, 1988), comparando água sólida, poliestireno e polimetilmetacrilato (PMMA), 

e outro avaliando a resposta dos TLDs de LiF com a distância da fonte, o que altera 

o espectro de energia dos fótons que chegam aos dosímetros (MEIGOONI, 1988). 
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Tabela 1 – Propriedades do radionuclídeo Irídio-192. 

Número atômico, de massa 
e distribuição eletrônica 

Z=77     A=192 (115 neutrôns) 
1s2 2s2 2p63s2 3p64s2 3d104p65s2 4d105p66s2 4f145d7 

Estado físico (temperatura ambiente) 
e pontos de fusão e ebulição 

Sólido 
Fusão: 2446 °C     Ebulição: 4428 °C 

Modos de 
decaimento 

95,6 % Decaimento β- para estados excitados de Platina-192 

4,4 % Captura eletrônica para estados excitados de Ósmio-192 

Energia dos principais raios-γ 
MeV (fótons por decaimento) 

0,290 (0,291) 
0,308 (0,298) 
0,317 (0,831) 
0,468 (0,476) 
0,608 (0,133) 

Número médio de raios-γ por decaimento 2,2 raios-γ 

Meia-vida do estado fundamental 73,83 dias 

Fonte: elaborado pelo autor da tese, com dados da Royal Society of Chemistry para as primeiras 
duas linhas (RSC, 2022) e da tabela apresentada no TG-43 para as quatro últimas (NATH, 1995). 

 

Além de outras publicações citadas pelo TG-43, o trabalho anterior do 

autor desta tese (ANGELOCCI, 2016) também apresentou uma revisão histórica de 

publicações sobre dosimetria com Irídio-192, citando trabalhos publicados nos anos 

posteriores ao TG-43 original, até o então ano de 2016. Recomenda-se checar o 

referido trabalho para a literatura deste período, que não foi revisitada aqui para se 

dar ênfase a publicações mais recentes ou que não haviam sido abordadas. Entre 

elas, se encontra o trabalho de Moura et al. (2014), pesquisadores do IPEN, que 

calcularam a dose absorvida em regiões próximas da superfície em meio de PMMA 

para fontes de Irídio-192 de alta taxa de dose. No mesmo ano, Neves et al. (2014), 

também do IPEN, realizaram simulações dosimétricas com o código MCNP5 de um 

tratamento de esôfago com braquiterapia usando modelos de fontes de Irídio-192 

produzidas no instituto, além de um modelo de corpo humano feminino simulado, 

estimando as doses no tratamento em diversos órgãos. 

Nikoofar et al. (2015) também estavam interessados em estimar a dose 

de tratamentos com Irídio-192 em um objeto simulador de formato humano, mas 

realizaram medições usando TLDs e compararam os resultados obtidos com os 

estimados pelo TPS comercial Flexiplan 3D. Os resultados foram significativamente 

diferentes em algumas regiões. Os autores atribuírem esta inconsistência com o 

algoritmo de cálculo de dose do TPS, que não levou em consideração os diferentes 
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materiais equivalentes aos tecidos humanos dos quais era feito o objeto simulador 

(osso natural, parafina como tecido mole, madeira esponjosa com semelhante 

densidade ao tecido pulmonar). 

No mesmo ano, Thanh et al. (2015) realizaram uma caracterização 

dosimétrica de um novo modelo de fonte de Irídio-192 para braquiterapia de alta 

taxa de dose, a semente M-15. Para isso, realizaram simulações de MC com o 

código MCNP6 para estimar os parâmetros do TG-43 U1 para a nova semente. Os 

pontos de interesse foram raios de 0,5 𝑐𝑚 e de 1 𝑐𝑚 a 10 𝑐𝑚 com 1 𝑐𝑚 de passo, e 

ângulos de 1° a 180°, com passo de 1° entre 1° e 10° e entre 170° e 180° e passo 

de 10° entre 10° e 170°. O conjunto de dados foi apresentado para futura aplicação 

clínica da fonte. 

Outro trabalho recente que realizou a caracterização dosimétrica de uma 

fonte de Irídio-192 de alta taxa de dose foi o de Rostami et al. (2020), que utilizaram 

o código MCNPX para também calcular os parâmetros do TG-43 U1, considerando 

um meio esférico homogêneo de água com 40 𝑐𝑚 de raio. Os cálculos foram 

apresentados para mais pontos do que o trabalho de Thanh et al. (2015), com raios 

de passo 0,1 𝑐𝑚 até 1 𝑐𝑚; de 0,5 𝑐𝑚 até 3 𝑐𝑚; e de 1 𝑐𝑚 até 15 𝑐𝑚; e ângulos 

variando com passo 5° até 20° e entre 160° e 180° e passo 10° entre 20° e 160°. 

Os valores para alguns parâmetros obtidos foram comparados com alguns 

publicados na literatura para outras fontes de Irídio-192 de alta taxa de dose, além 

dos parâmetros publicados para a mesma fonte por outro grupo, de Sarabiasl et al. 

(2016), que haviam realizado os cálculos com o código MCNP4C. Os valores 

concordaram com diferença menor do que 1 % para todos os valores da função 

radial de dose e menor do que 2 % para a constante de taxa de dose. 

Vijande e colaboradores (2021), um grupo com membros de referência 

na área de dosimetria em braquiterapia atuando em diversos países, como 

Espanha, Suécia, Alemanha, Grécia e Estados Unidos, publicaram os resultados 

de uma pesquisa realizada com físicos médicos de dezoito centros clínicos de oito 

diferentes países europeus, que concederam dados dos últimos 20 anos sobre a 

calibração das fontes utilizadas. Apenas fontes de Irídio-192 e Cobalto-60 de alta 

taxa de dose ou taxa de dose pulsada foram avaliadas em termos de taxa de kerma 

no ar de referência (Reference Air Kerma Rate, RAKR). A RAKR é um parâmetro 

para determinar a intensidade da fonte utilizada na Europa, diferindo de 𝑆𝐾 nas 
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unidades, sendo 104 vezes maior numericamente do que este último. A justificativa 

para o trabalho é de que o físico médico é responsável por comparar os valores 

medidos de RAKR com o certificado de calibração do fabricante, e os resultados 

foram satisfatórios, com 95 % das fontes mostrando concordância melhor do que 

3 % com o valor declarado. A conclusão dos autores foi de que o intervalo de 

concordância exigido poderia ser ainda menor futuramente. 

No mesmo ano o autor desta tese e seu grupo publicaram um trabalho 

sobre a mesma semente aqui caracterizada (ANGELOCCI, 2021). Este trabalho foi 

baseado na metodologia que o coautor Pantelis, convidado para integrar esta 

pesquisa, e seus colaboradores, haviam utilizado junto da caracterização de uma 

semente de Iodo-125 (PANTELIS, 2013). A referida metodologia consistiu em variar 

alguns parâmetros de confecção da semente, neste caso movimentação do núcleo 

e espessura da solda, e avaliar o impacto destas possíveis variações na distribuição 

de dose ao redor da semente, em meio homogêneo de água. Os resultados indicam 

que diferenças estatisticamente significantes, de até 15 % na taxa de dose, podem 

ser notadas se estas variações forem consideradas. Estes resultados foram 

reproduzidos como parte da caracterização dosimétrica apresentada nesta tese e 

serão discutidos mais adiante. 

O último trabalho sobre dosimetria com fontes de Irídio-192 aqui revisado 

foi o de Scherf et al. (2022), que levou em consideração a discussão do TG-186 

para estimar o impacto da presença do agente de contraste com iodo para 

tomografia na distribuição de dose. Para isto, avaliou imagens geradas por 

tomografia com diferentes concentrações de agente de contraste diluído em um 

objeto simulador de água usando o TPS comercial ACE, que tem a capacidade de 

considerar em seus cálculos as heterogeneidades do meio a partir das Unidades 

Hounsfield (HU). Como o TPS calculou densidades diferentes daquelas obtidas da 

composição química, o sistema superestimou a densidade de elétrons no meio, o 

que levou a um valor calculado de dose absorvida maior do que o esperado, 

dependente da concentração de agente de contraste no meio. 

Esta seção visou demonstrar como a publicação sobre dosimetria em 

braquiterapia com Irídio-192 evoluiu historicamente com o aumento de seu uso na 

prática clínica, sendo complementada por revisão feita em trabalho prévio 

(ANGELOCCI, 2016), assim como demonstrar que este isótopo ainda encontra 

forte uso na prática clínica e que caracterizações dosimétricas de fontes contendo 
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Irídio-192, de acordo com o TG-43 U1 ou considerando o TG-186, ainda têm 

impacto na literatura. Contudo, ainda que não se tenha feito uma revisão 

sistemática e rigorosa, não se encontraram muitos artigos sobre o uso do Irídio-192 

em braquiterapia oftálmica: ainda que ele seja citado algumas vezes como isótopo 

utilizado nesta modalidade na revisão feita na seção 3.3, sobre braquiterapia 

oftálmica, o isótopo esteve ausente de ser tratado na seção 3.5, sobre dosimetria 

nesta modalidade. Por este motivo, a seção seguinte foi pensada para avaliar as 

publicações específicas sobre a utilização de Irídio-192 em braquiterapia oftálmica, 

a fim de compreender como se encontra seu uso no atual contexto clínico. 

 

3.7 Publicações sobre Irídio-192 em braquiterapia oftálmica 

Para esta seção, apesar de ainda se tratar de uma revisão narrativa, a 

busca pelos artigos foi sistematizada, uma vez que poucos artigos foram 

encontrados com o tema na busca anterior. Utilizando o Portal Periódicos CAPES 

e os mecanismos de busca Google Acadêmico e PubMed foram pesquisados todos 

os artigos que contivessem ao mesmo tempo em qualquer campo os termos 

“Brachytherapy”, “Iridium-192” ou suas variantes “Ir-192”, “192Ir” e “192Ir”, e “Ocular” 

ou suas variantes “Eye” e “Ophthalmic”. No caso do PubMed, que permite utilizar o 

medical subject heading (MeSH), que são identificadores específicos associados 

aos artigos, o Irídio-192 foi selecionado como MeSH identificador de substância. 

Entre os resultados encontrados, foram excluídos aqueles que não se adequavam 

ao escopo da revisão (como os artigos sobre tratamento de tumores oculares em 

equinos), aqueles com textos completos indisponíveis ou em outras linguagens 

além do inglês, e aqueles em que o Irídio-192 surgiu como termo por ter sido citado, 

mas não foi propriamente alvo de discussão do trabalho. Dentre as publicações 

restantes, buscou-se em suas referências bibliográficas por outras que também se 

adequassem aos critérios. Todas aquelas que foram selecionadas foram lidas e 

trazidas para esta revisão conforme sua relevância para o tema. 

O artigo mais antigo encontrado tratando especificamente de dosimetria 

em braquiterapia oftálmica com sementes de Irídio-192 foi o de Luxton et al. 

(1988b), que o comparou com o Iodo-125 como possíveis alternativas ao Cobalto-

60, de crescente preocupação da perspectiva da proteção radiológica. Os autores 

citam como usos prévios do Irídio-192 apenas o resumo de Payne et al. (1986) 

publicado nos anais do 28º encontro anual da então chamada Sociedade 
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Americana de Radiologia Terapêutica e Oncologia (American Society for 

Therapeutic Radiology and Oncology, ASTRO), atual Sociedade Americana de 

Radioncologia (American Society for Radiation Oncology, mantendo a sigla 

anterior). Payne e sua equipe trataram entre os anos de 1973 e 1985 um total de 

54 pacientes com braquiterapia para melanoma da coroide, sendo sete com anéis 

de Tântalo-182, dez com sementes de Iodo-125, 11 com sementes de Ouro-198, e 

26 com anéis de Irídio-192, radionuclídeo mais prevalente usado neste período por 

este grupo. As conclusões sobre o tratamento foram promissoras para tumores 

pequenos, mas por apenas um curto resumo ter sido publicado, não há informação 

acessível sobre os resultados do tratamento em função da fonte utilizada. Luxton e 

seus colaboradores (1988b) apresentam, então, o Irídio-192 sob a forma de 

sementes como alternativa ao Cobalto-60, por sua vez utilizado em forma de placa. 

A distribuição de dose no eixo principal do aplicador foi medida com TLDs e 

comparada com resultados obtidos com cálculos numéricos considerando uma 

fonte pontual. As conclusões apresentadas são de que ambos Iodo-125 e Irídio-

192 são possíveis alternativas ao Cobalto-60, de forma que em distâncias 

clinicamente significantes a variação da taxa de dose do Irídio-192 e do Colbato-60 

com a distância não foram significantemente diferentes, enquanto que o Iodo-125 

apresentou um gradiente de dose com queda mais abrupta. O Irídio-192 foi 

apresentado como vantajoso sobre o Iodo-125 em casos de grandes tumores. 

Também em 1988 foi encontrado outro relato da utilização de Irídio-192 

em braquiterapia oftálmica, em uma carta de Kronish et al. (1988) para o American 

Journal of Ophthalmology, descrevendo um relato de caso em que uma paciente 

que passou por tratamento com 64 𝑚𝐶𝑖 de atividade deste isótopo sofreu com 

efeitos adversos da radiação como fimose e dermatite da pálpebra, lacrimação 

excessiva e dor na sobrancelha, pálpebras e olho. A dor crônica persistiu por meses 

de acompanhamento e, associada ao efeito estético, levou a paciente a se isolar 

socialmente. Os efeitos aumentaram para queda dos cílios e alterações 

intraoculares. Os autores notaram que a radioterapia era adjuvante à quimioterapia, 

de forma que a influência da segunda sobre os danos observados não era 

conhecida, de qualquer forma concluindo que o dano da radiação às estruturas 

extraoculares deveria ser considerado uma complicação em potencial para a 

técnica. Dois pontos de interesse histórico neste relato são: primeiro, que os 

autores o iniciam afirmando que a braquiterapia utilizando iodo, cobalto, rutênio ou 
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irídio se tornou uma modalidade de preferência no tratamento de melanoma uveal, 

o que indica que apesar do baixo número de publicações encontradas da época, o 

Irídio-192 já tinha seu uso difundido; segundo, que os autores relataram que a 

escolha do isótopo se deu pelo tamanho elevado do tumor, o que condiz com o que 

foi concluído por Luxton et al. (1988b). 

Em 1990, Lean et al. (1990), mesmo grupo de Luxton, publicaram os 

resultados iniciais de sua experiência clínica com 56 pacientes entre 1983 e 1987, 

dos quais 26 tratamentos foram realizados com Iodo-125 e 31 com Irídio-192 (um 

tratamento adicional foi realizado porque houve recidiva em um paciente 

inicialmente tratado com Iodo-125, que foi posteriormente tratado novamente com 

Irídio-192). Apesar do maior número de tratamentos com Irídio-192, os autores 

relataram que deixaram de utilizar este isótopo em 1986, permanecendo apenas o 

tratamento com Iodo-125 por motivos de segurança radiológica. Os autores 

também notaram que tiveram uma alta incidência de complicações em comparação 

com as publicações da época. Justificaram com o fato de terem muitos pacientes 

com tumores grandes (maior do que 8 𝑚𝑚 em altura e/ou maior do que 16 𝑚𝑚 em 

raio) ou em estágios mais avançados. Dos 25 pacientes nestas condições, todos 

eram candidatos à enucleação, mas vários destes puderam manter uma visão útil. 

Membros da equipe médica do Wills Eye Hospital, na Filadélfia, 

publicaram diversos artigos com utilização oftálmica de Irídio-192 durante a década 

de 90 em parceria com a Universidade Hahnemann. Em dois artigos publicados 

pelo grupo em 1993, o grupo revisa 400 casos de crianças com retinoblastoma 

tratados no centro, do qual 103 com uso de braquiterapia foram selecionados. 

Destes, a modalidade foi primária em 31 pacientes, dos quais apenas um foi tratado 

com Irídio-192, e 72 em caráter secundário, após falha de outra modalidade de 

tratamento, e destes quatro foram tratados com Irídio-192. Apesar dos autores 

concluírem a favor do uso da braquiterapia como tratamento primário ou secundário 

no tratamento de cânceres oculares, eles também fazem a ressalva de que 

abandonaram o Cobalto-60, predominante no início dos tratamentos, e o Irídio-192 

e Rutênio-106, usados posteriormente em casos específicos, em favor do Iodo-125, 

que passou a ser usado exclusivamente por motivos de proteção radiológica 

(HERNANDEZ, 1993; SHIELDS, 1993). 

Valcárcel et al. (1994) apresentaram uma técnica de tratamento com fios 

de Irídio-192, inseridos em um tubo de Teflon suturado diretamente na esclera do 
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paciente. Eles trataram 66 pacientes entre 1983 e 1992, alcançando regressão 

tumoral em 90 % dos pacientes e melhoria ou estabilidade da visão em 

aproximadamente dois terços dos casos em que não foi necessário enucleação. Os 

autores montaram uma tabela comparando os resultados de seu estudo com outros 

que utilizaram diferentes radioisótopos, concluindo que a acuidade visual após o 

tratamento seria semelhante entre eles, a presença de metástases próxima de 

outros, como Cobalto-60 e Rutênio-106, baixa incidência de complicações tardias 

e uma taxa relativamente alta de enucleação, perdendo apenas para Iodo-125, ao 

mesmo tempo em que a taxa de sobrevivência em cinco anos foi a maior. Contudo, 

esta análise não levou em conta diferentes metodologias entre os estudos. Na 

contramão de outros estudos citados, estes autores colocam a energia do Irídio-

192 como uma vantagem do material: 

O Irídio-192 tem um complicado espectro de raios gama com 
energia média de 0,38 MeV. Por causa dessa relativamente 
baixa energia, o uso destas fontes não se mostra um 
problema difícil para a proteção radiológica. Irídio-192 tem 
uma meia-vida curta (74,2 dias); contudo, sua meia-vida é 
longa se comparada com a média do tempo de tratamento, de 
aproximadamente seis dias, e sua atividade reduz apenas 
alguns pontos percentuais durante a duração média do 
implante. (VALCÁRCEL, 1994, p. 1092, tradução livre) 

 

Os autores finalizam o estudo a favor de sua técnica, a despeito de 

outros centros estarem abandonando o Irídio-192 em prol do Iodo-125, com energia 

e penetrabilidade ainda mais baixos. 

Da série de 93 pacientes com melanoma da coroide descrita por 

DePotter e seus colaboradores (1996) do Wills Eye Hospital e da Universidade 

Hannehma, 15 foram tratados com Irídio-192, enquanto outros foram tratados com 

Cobalto-60, Rutêneio-106 e, majoritariamente, com Iodo-125. Os resultados foram 

promissores, pois ainda que a maior parte dos pacientes tenha perdido linhas de 

visão, muitos puderam reter o globo ocular. Não foi encontrado correlação 

estatística entre o uso de Irídio-192 por si só e a probabilidade de desenvolvimento 

de retinopatias, metástases ou recidivas. 

Em 1997, a equipe holandesa de Tyl et al. (1997) publicou os dados de 

sua revisão retrospectiva de 25 pacientes tratados com tubos ocos de nylon 

contendo Irídio-192, em pacientes que não haviam respondido à quimioterapia. Os 

autores estimaram a dose em algumas estruturas pela superposição das curvas de 
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isodose sobre imagens de tomografia computacional, encontrando para uma dose 

prescrita de 40 𝐺𝑦 a 66 𝐺𝑦 no tumor, uma dose estimada na lente de 5 𝐺𝑦 a 36,7 𝐺𝑦, 

na retina de 28,8 𝐺𝑦 a 76 𝐺𝑦, e no nervo óptico de 6,2 𝐺𝑦 a 66 𝐺𝑦. Apesar de 

preferirem um posicionamento mais seguro, ao afirmar que seu estudo possuía 

uma amostra pequena e heterogênea, os autores afirmaram que se a tendência 

fosse confirmada, a braquiterapia seria um método eficiente de tratamento, em 

combinação com a cirurgia, para pacientes que não respondem à quimioterapia. 

A equipe londrina de Madreperla et al. (1998) relatou o caso de cinco 

pacientes que haviam sido irradiados previamente com teleterapia, mas que haviam 

apresentado nova formação tumoral na base do corpo vítreo, um local de difícil 

tratamento. Estes cinco pacientes foram tratados com uma placa customizada de 

Irídio-192 e platina, com controle total do tumor e preservação do olho em quatro 

dos cinco pacientes, por pelo menos 26 meses de posterior acompanhamento. O 

resultado foi promissor porque, de acordo com os autores, publicações anteriores 

indicavam que quase todos os olhos nestas condições eram resistentes ao 

tratamento. 

Lim e Petrovich (2000) também relataram cinco casos clínicos, mas 

apenas os dois últimos foram tratados com Irídio-192, enquanto nos três primeiros 

foi utilizado o Iodo-125. No quarto caso, trataram uma mulher de 66 anos que 

apresentava acuidade visual de 1/200 e tumor de base 18 𝑚𝑚 por 15,5 𝑚𝑚, com 

altura de 10,2 𝑚𝑚. Apesar do tamanho elevado do tumor, o tratamento com 

braquiterapia levou a uma rápida diminuição do mesmo e melhora da acuidade 

visual, com dimensões de 6 𝑚𝑚 por 8 𝑚𝑚 de base e 1,2 𝑚𝑚 de altura após três 

semanas e acuidade de 20/60 após quatro meses do tratamento. Dois anos após 

o tratamento a acuidade visual caiu graças a uma catarata, que foi tratada seis 

meses depois. Contudo, três anos após o tratamento, uma neovascularização da 

íris levou a uma perda significativa da visão, e apesar de ter sido tratada, a paciente 

faleceu pouco tempo depois por metástases nas costelas e esterno, com sua visão 

no momento limitada à percepção de luz. O quinto e último caso foi de um homem 

de 54 anos, com um tumor de 4,5 𝑚𝑚 por 3 𝑚𝑚 e altura de 3,5 𝑚𝑚, e acuidade 

visual no olho afetado de 20/30, comparado a 20/20 no olho saudável. O 

tratamento sugerido foi radioterapia externa, mas por motivos de trabalho o 

paciente preferiu a braquiterapia com Irídio-192. Dez dias após o tratamento sua 

acuidade visual caiu para 20/200. Apesar do tumor parecer significantemente 
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menor, ele faleceu com um carcinoma pancreático metastático três meses após o 

tratamento, sem que houvesse realizado nova medição do tamanho do tumor. Em 

sua discussão, os autores citam que estes dois pacientes foram tratados com 

Irídio-192 antes de se conhecer que este radioisótopo estava associado a maior 

incidência de retinopatias, afirmando que substituir a fonte por Iodo-125 poderia 

reduzir a toxicidade tardia ao tratamento. 

A maior incidência de retinopatias com uso de Irídio-192 citada no 

trabalho anterior foi notada por Gündüz et al. (1999a, 1999b), da parceria entre 

Wills Eye Hospital e Universidade Hahnemann. O grupo avaliou retrospectivamente 

1300 casos (GÜNDÜZ, 1999a) e 630 casos (GÜNDÜZ, 1999b) de pacientes 

tratados entre 1976 e 1992 com braquiterapia oftálmica em seu centro clínico, 

visando correlacionar estatisticamente parâmetros de tratamento a complicações e 

falhas no controle tumoral após braquiterapia para tratamento de melanoma uveal. 

Dentre as variáveis estatisticamente significantes, determinaram que o uso do 

Irídio-192 como radioisótopo no tratamento seria um bom preditor para retinopatias 

(𝑃 = 0,01),  maculopatias (𝑃 = 0,02) e para papilopatias (𝑃 = 0,009), ressaltando 

que este resultado não era inesperado, devido à sua alta energia em comparação 

com o Iodo-125, e que este isótopo, junto do Cobalto-60, que também possui 

energia mais elevada, vinham sendo abandonados em favor do Iodo-125, com 

energia menor e maior facilidade para blindagem. Contudo, ressaltaram que o 

Cobalto-60, apesar de sua maior energia, possui um risco menor de 

desenvolvimento de complicações associado ao seu uso, sendo correlacionado 

apenas com papilopatias (𝑃 = 0,0001). No ano seguinte, Gündüz et al. (2000) citam 

o Irídio-192 sendo utilizado para um dos 17 tratamentos para melanoma da coroide 

e do corpo ciliar com extensão extraocular que revisaram, mas sem fazer menção 

aos achados nas publicações anteriores. Ainda em 2000, a mesma equipe realiza 

outra análise estatística dos 1300 pacientes tratados neste período, se focando na 

perda de acuidade visual dos 1106 que a possuíam melhor ou igual a 20/100 no 

começo do tratamento. Em ambas as análises, de uma variável e multivariável, 

tanto Rutênio-106 quanto Cobalto-60 e Irídio-192 foram associados à maior perda 

da visão quando comparados ao Iodo-125 (SHIELDS, 2000). 

Com a revisão de literatura realizada para esta seção fica mais claro 

porque há uma quantidade muito maior de artigos publicados tratando de Iodo-125 

e Cobalto-60 do que de outros isótopos. O uso do Rádio-226 claramente foi 
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predominante no início da braquiterapia, mas o uso oftálmico foi marcado pelas 

placas desenvolvidas por Stallard (1966) que utilizavam Cobalto-60. Este isótopo 

foi o mais utilizado por alguns anos, até que a preocupação com a proteção 

radiológica da equipe médica e com os efeitos tardios relacionados à dose entregue 

a outras estruturas do paciente, ambos relacionados à alta energia do Cobalto-60, 

fizeram com que passasse a ser substituído. Rutênio-106, Césio-137, Tântalo-182 

e Irídio-192 estiveram entre os isótopos mais utilizados a partir de então, mas 

aquele que predominou e acabou se estabelecendo como mais seguro para uso 

em braquiterapia oftálmica foi o Iodo-125. O período de maior uso do Irídio-192, 

com base nas publicações, parece ter sido entre as décadas de 1980 e 1990, com 

seu uso sendo desencorajado ao final desta última. Ainda assim, seu uso nos 

artigos esteve sempre associado a um bom prognóstico de redução do tumor, 

mesmo que acompanhado de efeitos tardios, portanto, sendo vantajoso em relação 

à enucleação. No caso da experiência do IPEN, que vem desenvolvendo a semente 

de Irídio-192 para uso em braquiterapia e visando sua produção em maior escala, 

esta poderia se tornar uma alternativa mais barata à importação do Iodo-125, 

ampliando a oferta de tratamento alternativo à enucleação e justificando seu uso, a 

despeito do conhecido risco associado. De qualquer forma, para mitigar este risco 

e estimar a dose nos diferentes tecidos do olho, reforça-se a importância de realizar 

uma caracterização dosimétrica para esta fonte, objetivo deste trabalho. Para 

descrever o desenvolvimento desta nova fonte no IPEN, segue-se uma última e 

breve seção de revisão da literatura, sobre a experiência do grupo do autor desta 

tese no desenvolvimento desta fonte, assim como um modelo anterior também em 

desenvolvimento com núcleo de Iodo-125, que muito contribuiu para a experiência 

do grupo na confecção da semente com Irídio-192. 

 

3.8 Desenvolvimento de uma fonte de Irídio-192 nacional 

Rostelato (1997) publica sua dissertação de mestrado chamada 

“Preparação de fontes de Irídio-192 para uso em braquiterapia”, que trata da 

ativação dos fios deste material para utilização como fontes em braquiterapia. Em 

2005 sua tese de doutorado trata de outro radioisótopo utilizado em braquiterapia, 

o Iodo-125, utilizada na fabricação de uma semente nacional com este material 

(ROSTELATO, 2005). Contudo, a experiência adquirida no desenvolvimento da 

fonte de Iodo-125 pela autora e seu grupo foi importante para o desenvolvimento 
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do modelo com núcleo de Irídio-192, uma vez que alguns materiais, como a cápsula 

externa, algumas técnicas, como a soldagem, e algumas práticas, como a proteção 

radiológica das instalações, puderam ser diretamente importadas desta experiência 

anterior. Por isso, alguns dos trabalhos descritos a seguir referem-se à semente de 

Iodo-125; aqueles de uso exclusivo para esta fonte, como os que versam sobre a 

adsorção do material, processo não necessário para o Irídio-192, foram 

descartados desta revisão, de forma que os textos aqui apresentados são aqueles 

que apresentam relevância direta para a fonte analisada no atual trabalho. 

Feher publica em 2006 sua dissertação de mestrado sobre soldagem de 

sementes de Iodo-125, publicando em 2014 a sua tese de doutorado sobre o 

desenvolvimento de um sistema de soldagem a laser para estas sementes. Apesar 

do uso original planejado para a fonte de Iodo-125, então em processo mais 

avançado de desenvolvimento no IPEN, a mesma técnica de soldagem foi utilizada 

nas sementes de Irídio-192 utilizadas neste trabalho (FEHER, 2006, 2014). 

A dissertação de mestrado e a tese de doutorado de Moura apresentam 

um trabalho contínuo no desenvolvimento e construção de um sistema 

automatizado para controle de qualidade na produção de fontes de Iodo-125 pelo 

grupo, sistema que é adaptável para a produção das fontes com Irídio-192, apesar 

de que estas últimas apresentam menor risco de contaminação devido ao seu 

núcleo sólido de irídio, em comparação com o iodo adsorvido nas primeiras 

(MOURA, 2009, 2013, 2015). 

Souza et al. (2011) publicaram um estudo preliminar dos aspectos de 

radioproteção a serem considerados na produção nacional das fontes de Iodo-125, 

dos quais muitos devem ser também considerados quando a produção em maior 

escala das fontes de Irídio-192 for também possível. 

Mattos (2013) foi o responsável por adaptar a maior parte da experiência 

do grupo com as fontes de Iodo-125 para as de Irídio-192, avaliando desde a 

caracterização e ativação do irídio, até sua medida de atividade e controle de 

qualidade. É importante notar, contudo, que o modelo de semente exposto por 

Mattos foi alterado para este trabalho, devido a melhor facilidade de ativação de 

núcleos compostos 100 % de irídio, em lugar de ligas de irídio e platina. 

Por fim, Costa et al. (2014) publicaram um estudo sobre o método de 

medição de homogeneidade na atividade ao longo dos fios ativados de irídio e 

platina, metodologia importante independente da troca do fio utilizado como núcleo. 
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4 METODOLOGIA 

Este trabalho foi baseado em três métodos dosimétricos, sendo dois 

experimentais e um computacional, para caracterizar a fonte de Irídio-192 em 

estudo. Os dois primeiros, a dosimetria termoluminescente e a dosimetria com 

filmes radiocrômicos, foram utilizados para medições experimentais para o cálculo 

dos parâmetros do protocolo TG-43 U1, conforme apresentados na seção 3.4. Para 

o método computacional foi utilizado um código de MC para também calcular estes 

parâmetros, a fim de que fossem comparados os diferentes valores obtidos, além 

de ser utilizado para o planejamento dos outros dois experimentos e para obtenção 

de dados adicionais aos parâmetros exigidos pelo protocolo. Estes três métodos 

serão apresentados nesta seção. 

Toda caracterização dosimétrica é realizada exclusivamente para o 

modelo de fonte ao qual se refere, uma vez que pequenas variações geométricas 

podem causar grandes impactos na distribuição de dose, assim como variações na 

fabricação entre sementes do mesmo modelo (ANGELOCCI, 2021). Sendo assim, 

antes de apresentar os métodos dosimétricos, é importante apresentar 

formalmente a fonte utilizada, tanto geometricamente, para modelagem 

computacional, quanto sua produção para as medições experimentais. 

 

4.1 Semente nacional com núcleo de Irídio-192 

A fonte desenvolvida pelo IPEN e utilizada neste trabalho foi 

formalmente apresentada por Mattos (2013) e está representada na Figura 9a. Ela 

é composta por uma cápsula externa de titânio de 4,5 𝑚𝑚 de comprimento por 

0,4 𝑚𝑚 de raio e espessura de 0,05 𝑚𝑚. Por causa do processo da solda, as suas 

duas extremidades possuem formatos arredondados. Com base em imagens de 

microscopia da solda, foi estimado que essas soldas se aproximam de esferoides 

com raio menor de 0,25 𝑚𝑚 e raio maior de 0,4 𝑚𝑚, o mesmo que a cápsula. De 

acordo com Feher (2014), o formato final das extremidades pode variar, 

principalmente em relação a qual lado foi fechado primeiro, uma vez que uma 

pressão interna diferenciada é criada quando a segunda extremidade é soldada. 

Esta questão já foi discutida em um artigo publicado (ANGELOCCI, 2021) e será 

retomada mais adiante. Para fins de modelagem, foram considerados ambos os 

lados como sendo semiesferoides, de forma que a seção oca da semente possui 
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4 𝑚𝑚 de comprimento e é preenchida por ar. Por fim, o núcleo da fonte, como 

proposto por Mattos (2013) é composto de uma liga de irídio 25 % - platina 75 %. 

Este núcleo seria produzido a partir do corte de um fio dessa composição 

importado, com 50 𝑐𝑚 de comprimento e 0,3 𝑚𝑚 de raio, em trechos menores de 

3 𝑚𝑚 de comprimento. Contudo, durante a execução deste trabalho, notou-se que 

a ativação deste fio em reator nuclear não era ideal em termos de atividade 

produzida, e optou-se por substituir este fio por outro composto 99,99 % de irídio e 

já comprado cortado em tamanho específico para uso como núcleo da fonte, com 

diâmetro de 0,6 ±  0,06 𝑚𝑚 e comprimento de 3,5 ±  0,05 𝑚𝑚, da empresa Safina 

Materials, Inc (Conroe, Texas). A Figura 9b apresenta a fonte com a nova 

configuração, que foi de fato utilizada neste trabalho. 

 

Figura 9 – Modelo geométrico da semente nacional de Irídio-192, (a) como originalmente 
proposta e (b) como efetivamente utilizada neste trabalho. 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor da tese, com dados de Mattos (2013). 

 

A ativação do fio de irídio foi realizada pela irradiação com nêutrons no 

reator nuclear IEA-R1, um reator de pesquisa do tipo piscina com potência máxima 

de 5 MW e potência utilizada de 3,5 MW disponível para pesquisas dentro do IPEN 

(IPEN, 2022). O fio de irídio utilizado para produzir as sementes utilizadas neste 

trabalho foi irradiado entre as 8h15 do dia 26/04/2021 e as 16h17 do dia 
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27/04/2021, aproximadamente por um total de 32 horas, na posição 34B do reator, 

onde esteve exposto a um fluxo de 4,26𝑥1013  
𝑛ê𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠

𝑐𝑚2 ∙ 𝑠
. Ao ser irradiado com 

nêutrons, o Irídio-191, isótopo estável e natural, se transmuta no radioisótopo Irídio-

192 conforme a reação nuclear descrita na Equação 9: 

 

𝐼𝑟77
191 + 𝑛0

1  →  𝐼𝑟77
192  

(9) 

 

O Irídio-192, por sua vez, decai para Platina-192 ou Ósmio-192 com 

meia-vida de aproximadamente 74 dias, conforme exposto na Tabela 1. O 

decaimento se dá majoritariamente por emissão 𝛽−, mas o encapsulamento de 

titânio, um material de alto número atômico, tem a função de blindar estes elétrons 

emitidos, de forma que o espectro de interesse para o tratamento em braquiterapia 

seja o de emissão de raios 𝑋 e raios 𝛾 que acompanham o decaimento. 

Depois de ter sido produzido, o irídio radioativo teve que esperar 

liberação no reator devido à alta atividade atingida. Após ser liberado, ele foi 

transportado ao Laboratório de Produção de Fontes para Radioterapia (LPFRT), 

dentro do Centro de Tecnologia das Radiações (CETER) do IPEN, onde 

permaneceu em blindagem própria e monitorado pela equipe de proteção 

radiológica do centro. A atividade total estava alta (da ordem de décimos de 𝐶𝑖) 

devido ao fato de três fios terem sido irradiados juntos, para haver possibilidade de 

se produzir mais de uma fonte em caso de necessidade. Sendo assim, esperou-se 

até que ela estivesse suficientemente baixa para que seu invólucro fosse aberto em 

uma hotcell e os fios fossem separados. Após algumas semanas, com o devido 

monitoramento da proteção radiológica para garantir que as doses ocupacionais 

permitidas não fossem excedidas, a atividade dos fios foi medida em uma câmara 

de ionização do tipo poço modelo Capintec CRC©-15W pertencente ao LPFRT. Os 

três fios, nomeados A, B e C, apresentaram atividades de 22,3 𝑚𝐶𝑖, 22,2 𝑚𝐶𝑖 e 

22,0 𝑚𝐶𝑖, respectivamente, sendo estes valores obtidos pela média aritmética de 

três medidas para cada fio, conforme medição realizada no dia 13/09/2021, às 

14h30. Nos dias seguintes, estes fios foram inseridos nas cápsulas de titânio e as 

sementes foram soldadas conforme os procedimentos descritos por Feher (2014). 

A semente contendo o fio A apresentou solda irregular e foi descartada. A semente 
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contendo o fio B foi soldada com sucesso e foi a utilizada neste trabalho; o fio C 

não foi utilizado por questões de proteção radiológica, uma vez que a semente com 

o fio B já seria suficiente para a execução do projeto. 

Após a etapa de soldagem, a semente passou pelo processo de limpeza 

e teste de estanqueidade conforme descrito por Moura (2015). Por três vezes, a 

semente foi imersa em água em um recipiente exposto a ondas ultrassônicas. Para 

cada repetição do processo, a água do recipiente foi coletada e sua atividade foi 

mensurada na câmara tipo poço já citada. Em todas as aferições, o valor de 

atividade obtido foi inferior à incerteza na calibração do equipamento, de forma que 

estatisticamente se considerou que a atividade fosse igual a zero, confirmando a 

estanqueidade da fonte e a segurança para manipulá-la, com os devidos cuidados. 

Na etapa seguinte, a semente foi utilizada para o experimento de caracterização 

dosimétrica; para esta etapa, descrita nas próximas seções, a taxa de exposição 

no ambiente foi monitorada pela proteção radiológica e o ambiente foi devidamente 

identificado como área de exposição à radiação. 

 

4.2 Dosimetria termoluminescente 

De acordo com Bull (1986), o fenômeno da termoluminescência já é 

conhecido há algum tempo, pelo menos desde 1663, quando Robert Boyle relatou 

que observou um diamante brilhar no escuro após ser aquecido. Outros cientistas, 

como Becquerel, estudaram o fenômeno e, em 1904, Marie Curie notou que as 

propriedades termoluminescentes dos cristais eram recuperadas quando expostos 

ao rádio que ela havia recentemente identificado e isolado. Ainda de acordo com o 

pesquisador, esta propriedade passou a ser utilizada na dosimetria em torno da 

década de 40 do século XX, e entre as décadas de 50 e 60 se iniciaram os primeiros 

trabalhos utilizando LiF para este fim, mesmo material utilizado neste trabalho. 

O princípio físico desta técnica pode ser explicado pelo modelo de 

camadas eletrônicas da física do estado sólido. Em um material sólido, os elétrons 

excitados podem deixar a camada de valência e assumir a camada de condução, 

se receberem energia maior do que a diferença entre as duas. Energias 

intermediárias são conhecidas como camada proibida, porque não há estado 

eletrônico equivalente a esta energia que o elétron possa assumir. Em condutores, 

a energia da camada proibida não existe ou é muito pequena, de forma que os 

elétrons facilmente transitam entre as de valência e condução; já em 
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semicondutores, esta diferença entre as duas camadas é suficiente para que os 

elétrons passem para a de condução com um certo estímulo, e em isolantes a 

separação é grande o bastante para que uma energia bem maior seja necessária 

para que isso ocorra. Materiais luminescentes são aqueles em que os elétrons, 

após estimulados, retornam para a camada de valência devolvendo energia ao 

meio na forma de fótons, geralmente na faixa do espectro visível. As duas formas 

mais conhecidas de luminescência, fluorescência e fosforescência, diferem pelo 

tempo de emissão destes fótons, de frações de segundos para o primeiro a alguns 

segundos ou até minutos para o último. Contudo, existem outras formas de 

luminescência, como a termoluminescência, em que o elétron estimulado não 

retorna para a camada de valência até que o material seja aquecido. De acordo 

com esta teoria, isto pode ocorrer devido a impurezas no material que criam zonas 

locais com diferentes configurações energéticas, permitindo que elétrons excitados 

relaxem para uma armadilha energética da camada proibida, permanecendo com 

energia ainda superior à camada de valência. Quando o material é aquecido, estes 

elétrons são novamente excitados e têm a chance de deixarem a armadilha e 

retornarem à camada de valência, emitindo luz em intensidade equivalente ao 

estímulo inicial que haviam recebido quando foram armadilhados (AZORÍN, 1993; 

BULL, 1986; RIVERA, 2012). 

A dosimetria faz uso dessa propriedade ao utilizar materiais 

semicondutores estimulados por radiação ionizante. Quando a radiação ionizante 

interage com um material termoluminescente, por exemplo o fluoreto de lítio, LiF, 

um dos materiais mais utilizados para este fim, os elétrons deste material são 

excitados, mas ao invés de devolverem toda sua energia ao meio logo a seguir, ela 

fica estocada no material na forma de elétrons presos na camada proibida. 

Conforme se aquece o material, diferentes temperaturas levam à liberação de 

elétrons presos em diferentes níveis de energia da camada proibida e o efeito 

luminescente ocorre, com emissão de luz visível em picos dependentes da 

temperatura (chamado espectro ou curva termoluminescente) e com intensidade 

proporcional à energia inicial concedida aos elétrons e, portanto, proporcional à 

dose de radiação que receberam. Para favorecer o armadilhamento dos elétrons e, 

portanto, a probabilidade de ocorrer o efeito termoluminescente, os cristais 

utilizados em dosimetria são dopados com impurezas específicas; no caso deste 

trabalho o fluoreto de lítio é dopado com magnésio e titânio e abreviado como 
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LiF:Mg,Ti, material conhecido comercialmente como TLD-100 e comercializado em 

diferentes formatos e tamanhos (THERMO, 2022). 

 

4.2.1 Materiais para dosimetria termoluminescente 

Os cristais utilizados neste trabalho foram chips de TLD-100 de 

dimensões de 3,2 𝑥 3,2 𝑥 0,89 𝑚𝑚³, produzidos pela Thermo Scientific™ e seus 

espectros de termoluminescência foram lidos na leitora Harshaw TLD 3500, da 

mesma empresa, operada pelo software WinREMS (THERMO, 2022). O 

procedimento de irradiação e leitura dos TLDs segue um ciclo que exige que o 

material seja aquecido antes da irradiação para garantir que quaisquer elétrons que 

eventualmente estejam armadilhados e que não tenham sido liberados na última 

leitura não influenciem a próxima. Para isto, fez-se uso de um forno Grion Tubular, 

produzido pela Grion Fornos Industriais Ltda (GRION, 2022). Estes materiais são 

mostrados na Figura 10. 

 

Figura 10 – Principais materiais utilizados para dosimetria termoluminescente: (a) chips de 
TLD-100 da Thermo Scientific; (b) leitora Harshaw 3500 da Thermo Scientific, em processo 
de carregamento; (c) Forno Grion Tubular. 
 

   

Fonte: (a) Radiation Products Design Inc., www.rpdinc.com; (b) (THERMO, 2022); (c) autor da tese. 

 

Para o processo de seleção e calibração dos TLDs, contou-se com o 

irradiador de Colbato-60 de tipo panorâmico fabricado pela Yoshizawa KiKo Co. 

Ltd., localizado no Laboratório de Fontes Intensas de Radiação (LFIR) do CETER. 
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Este irradiador possui uma certificação na sua taxa de dose emitida pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (International Atomic Energy Agency, IAEA) em 

uma comparação entre centros de referência e, de acordo com este certificado, a 

incerteza na taxa de dose é de 1,7 %. Todas as irradiações para a seleção e 

calibração dos TLDs foram realizadas à distância de 40 𝑐𝑚 da fonte, com a taxa de 

dose calculada pelos operadores para aquele dia de acordo com a atividade da 

fonte de Cobalto-60, para que a exposição fosse igual àquela requisitada. A altura 

média do feixe do irradiador, quando exposta a fonte, é de 10 𝑐𝑚; por isso, foi 

preciso desenvolver no próprio CETER um suporte de PMMA que garantisse que 

os dosímetros fossem irradiados na altura média e, ao mesmo tempo, que 

possuísse uma pequena capa para fechar os dosímetros no material, a fim de não 

alterar a dose neles pela interface do PMMA com o ar, ou seja, para garantir 

equilíbrio eletrônico no meio. O suporte desenvolvido e apresentado na Figura 11 

tem nove slots para inserção dos TLDs; altura de 12 𝑐𝑚, de forma que a linha 

central dos TLDs fique na altura de 10 𝑐𝑚; e espessura de 1 𝑐𝑚, com 0,3 𝑐𝑚 

adicional de placa para equilíbrio eletrônico. Diversos suportes foram 

confeccionados para garantir a irradiação simultânea de múltiplos dosímetros. 

 

Figura 11 – Suporte de PMMA para irradiação dos TLDs em fonte panorâmica de Colbato-60. 

 

Fonte: autor da tese. 
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O último material utilizado para a dosimetria termoluminescente foi o 

objeto simulador, composto de placas de Real Water 1 (RW1) produzidas pela 

companhia PTW, de Freiburg, na Alemanha. Este material se propõe a ser 

equivalente a água para fins de espalhamento da dose, e apesar de sua 

composição conter carbono, magnésio e cálcio, são materiais de número atômico 

relativamente baixo e sua densidade final é de 0,97 𝑔/𝑐𝑚³, suficientemente próxima 

do valor da água (SCHOENFELD, 2015). No laboratório de dosimetria do CETER 

estão disponíveis oito placas de 30 𝑥 30 𝑥 2 𝑐𝑚³ deste material, que empilhadas 

totalizam um volume de 30 𝑥 30 𝑥 16 𝑐𝑚³, formando o objeto simulador completo. 

Algumas destas placas possuem ranhuras em sua superfície feitas sob medida 

para inserção da fonte na posição central ou dos TLDs em distâncias e angulações 

específicas a partir do centro. Desta forma, quando o objeto simulador está 

montado, a fonte fica no centro dele, com aproximadamente 15 𝑐𝑚 de distância 

para qualquer um dos lados e 8 𝑐𝑚 de distância para cima ou para baixo, 

dimensões importantes para garantir as condições de retroespalhamento mínimas 

para considerar este objeto como sendo equivalente a um meio homogêneo, 

virtualmente infinito e composto de água, como proposto pelo TG-43 U1. A posição 

dos TLDs em relação à fonte no centro está mostrada na Figura 12, com todas as 

distâncias mostradas ao mesmo tempo para melhor compreensão; no experimento, 

cada conjunto de dosímetros com a mesma distância foi medido simultaneamente, 

mas não dosímetros com distâncias diferentes, totalizando cinco medições. Esta 

configuração experimental foi cercada por tijolos de chumbo a alguns centímetros 

de distância do objeto simulador, de forma que não afetassem a dose nos TLDs 

graças ao retroespalhamento, mas que garantissem proteção contra a radiação 

para aqueles que fossem manipular o experimento nos momentos de montagem e 

desmontagem do mesmo. 

 

4.2.2 Ciclo de irradiação dos dosímetros termoluminescentes 

Para todos os procedimentos descritos a seguir que utilizaram a 

dosimetria termoluminescente, se aplicam as informações descritas nesta seção 

sobre o ciclo de irradiação. Este ciclo é composto de três etapas pelas quais os 

TLDs devem passar para garantir que a carga coletada durante a leitura é 

proporcional a dose com a qual o dosímetro foi irradiado. A primeira etapa é o 

tratamento térmico dos dosímetros no forno, que seguiu o perfil de temperatura 
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exposto na Figura 13. A primeira fase desta etapa é o aquecimento do forno da 

temperatura ambiente até 400 °𝐶, mantidos por uma hora na segunda fase. A 

terceira fase é o resfriamento natural até a temperatura de 100 °𝐶, mantidos por 

duas horas na quarta fase. A quinta e última fase é o resfriamento natural de volta 

à temperatura ambiente. Para este processo, os TLDs devem ser alocados em um 

recipiente diferente que suporte as altas temperaturas do forno. 

 

Figura 12 – Disposição e angulação dos TLDs ao redor da semente para as cinco diferentes 
distâncias utilizadas na medição experimental por dosimetria termoluminescente. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

Após o aquecimento no forno, os dosímetros são transferidos para o 

suporte mostrado na Figura 11 e levados para irradiação, a segunda etapa do ciclo. 

Durante o período em que a maior parte das irradiações deste experimento foram 

realizadas, a taxa de dose na fonte panorâmica de Cobalto-60 era de 

aproximadamente 11,72 𝑐𝐺𝑦/𝑚𝑖𝑛 na distância de 40 𝑐𝑚 utilizada, o que leva a um 

tempo de 512 segundos para que os dosímetros recebam 1 𝐺𝑦. O procedimento de 

transferir os dosímetros do recipiente do forno para os suportes de PMMA e para a 

posição no objeto simulador foi sempre realizado com uma pinça invertida de ponta 

revestida em borracha, para garantir melhor aderência e menor chance de danificar 

a superfície do dosímetro ou de derrubá-lo, o que pode levar à perda do cristal e da 

informação contida nele, caso ainda não tenha sido feita sua leitura. 
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Figura 13 – Perfil de temperatura utilizado no tratamento térmico dos TLDs no forno Grion. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

A terceira e última etapa do ciclo de irradiação é a leitura, quando os 

dosímetros são manualmente e individualmente colocados na gaveta da leitora 

para o processo que dura aproximadamente meio minuto por cristal. Durante este 

processo, a sala foi mantida a uma temperatura fixa de 16 °𝐶 com uso de ar 

condicionado e um desumidificador do ambiente foi mantido ligado, para garantir 

condições reprodutíveis de temperatura e umidade do ar, que podem afetar o 

resultado da leitura. Dentro da gaveta fechada da leitora, o dosímetro fica 

posicionado sobre uma placa que é aquecida por uma corrente elétrica até a 

temperatura de 400 °𝐶. Os fótons liberados pelo processo de termoluminescência 

são coletados por um tubo fotomultiplicador, que tem por princípio multiplicar o sinal 

coletado através de diferentes eletrodos de potencial elétrico variável. No primeiro 

cátodo, os fótons liberam elétrons pelo efeito fotoelétrico. Estes elétrons são 

acelerados em direção aos próximos eletrodos, uma série de dínodos, cada um 

com potencial elétrico um pouco maior do que o anterior. Assim, cada elétron é 

acelerado em direção ao próximo onde deposita energia suficiente após ser 

acelerado para emitir em média mais de um elétron, multiplicando a corrente total. 

Ao fim de todos os dínodos há um ânodo que coleta a carga elétrica final gerada, 

proporcional à intensidade de luz gerada pelo cristal. Desta forma, a carga coletada, 

em Coloumbs, é proporcional à dose no cristal, em 𝐺𝑦, contanto que sejam 

consideradas duas propriedades do material termoluminescente: a dependência da 

resposta termoluminescente com a energia da radiação incidente (REED, 2014; 
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TEDGREN, 2011); e que esta proporcionalidade é linear apenas em uma faixa de 

dose abaixo de 10 𝐺𝑦 (LIUZZI, 2020; MOAFI, 2018). Ambas as condições foram 

consideradas para este estudo: em termos de dependência energética, todas as 

irradiações foram realizadas com Cobalto-60 para a calibração, que é a energia de 

referência para determinar a dependência energética do dosímetro, e com 

Irídio-192 para o experimento, cuja energia média é suficientemente alta para que 

o fator de dependência energética esteja próximo da unidade, ou seja, que não haja 

uma alteração significante da resposta em relação à energia do Cobalto-60 utilizada 

na calibração (REED, 2014; TEDGREN, 2011). Em termos de linearidade da 

resposta à dose, estudos mostram que o TLD-100 mantém essa linearidade em 

valores pelo menos superiores a 6 𝐺𝑦, chegando a até 10 𝐺𝑦 (LIUZZI, 2020; MOAFI, 

2018). Neste estudo, a calibração foi realizada até o valor de 5 𝐺𝑦, com um desvio 

da linearidade sendo notado em doses mais altas (a partir de 3 𝐺𝑦); contudo, as 

doses utilizadas no experimento foram mantidas em torno de 1 𝐺𝑦, faixa em que a 

linearidade da resposta não é uma preocupação a se considerar. 

Um exemplo de curva termoluminescente obtida por esta técnica é 

mostrado na Figura 14. Em cada canal, ou seja, cada ponto no eixo das abscissas, 

é medida uma intensidade de elétrons, em unidades de corrente, Ampère (𝐴). O 

resultado final desejado é a carga total coletada, portanto a integral de toda a curva, 

representada pela área em azul, em unidades de Couloumb (𝐶), e denominado 

“resposta termoluminescente”, ou 𝑇𝐿. Contudo, duas correções devem ser 

realizadas após a leitura de cada dosímetro: a cada dez medidas o equipamento 

requisita, por protocolo, que sejam feitas duas leituras sem dosímetros carregados, 

uma com a gaveta da leitora aberta e outra semiaberta. A primeira é utilizada para 

medir a carga coletada no tubo fotomultiplicador sem nenhum estímulo luminoso, 

ou seja, o ruído do equipamento. A segunda é utilizada porque a leitora possui uma 

luz padronizada na posição semiaberta da gaveta; como esta luz é sempre da 

mesma intensidade, os valores obtidos são normalizados em função dela, de forma 

que são corrigidos pela oscilação da resposta do equipamento dado o mesmo 

estímulo luminoso. A primeira correção se dá pelo valor bruto de carga coletado, 

abreviado 𝑇𝐿𝑟𝑎𝑤, subtraindo a média dos ruídos medidos no mesmo dia de leitura, 

resultando no valor líquido 𝑇𝐿𝑛𝑒𝑡. A segunda correção se dá pela proporcionalidade 

da resposta 𝑇𝐿 já corrigida pelo ruído com a variação da resposta da luz de 



87 
 

referência, abreviada 𝑅𝐸𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡, comparada entre o dia da leitura, 𝑅𝐸𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 @𝑒𝑥𝑝, e o 

dia de calibração, 𝑅𝐸𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 @𝑐𝑎𝑙. A Equação 10 indica ambas as correções 

algebricamente. Os valores obtidos para seleção e calibração passaram apenas 

pela correção de ruído, enquanto os valores obtidos propriamente para o 

experimento passaram também pela correção para a luz de referência, para 

normalizar o valor pela resposta da leitora no dia de calibração, além da correção 

pelo fator de sensibilidade individual de cada dosímetro e para o grupo de controle, 

ambos explicados na próxima seção. Os índices @𝑐𝑎𝑙 e @𝑒𝑥𝑝 nas variáveis da 

Equação 10 representam as medições no momento da calibração e no momento 

do experimento, respectivamente. 

 

𝑇𝐿𝑛𝑒𝑡 = 𝑇𝐿𝑟𝑎𝑤 − 𝑟𝑢í𝑑𝑜          𝑇𝐿 = 𝑇𝐿𝑛𝑒𝑡 ∙
𝑅𝐸𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 @𝑐𝑎𝑙

𝑅𝐸𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 @𝑒𝑥𝑝
 

(10) 

  

Figura 14 – Exemplo de curva termoluminescente obtida pelo software WinREMS. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

 

4.2.3 Seleção e calibração do sistema dosimétrico termoluminescente 

O protocolo de seleção e calibração foi baseado em comunicação 

pessoal realizada com o Laboratório de Dosimetria em Radiações da National and 

Kapodistrian University of Athens, onde o autor desta tese realizou treinamento em 
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técnicas dosimétricas durante um mês com apoio de um projeto financiado pela 

IAEA. Antes de realizar a calibração é necessária uma etapa de seleção, para 

eliminar dosímetros defeituosos. Para isto, foi realizada uma avaliação visual 

utilizando o microscópio Zeiss Axio Imager Z1 para descartar os dosímetros que 

apresentassem danos visíveis à sua estrutura, como superfícies arranhadas e 

bordas trincadas. Depois disto, os dosímetros foram pesados em balanças de 

precisão e foram removidos aqueles com menores e maiores pesos até que o 

desvio padrão dos pesos fosse menor do que 1 %. Sendo assim, todos os 

dosímetros selecionados tinham peso entre 0,0232 𝑔 e 0,0239 𝑔, com média de 

0,0235 𝑔.  Paralelamente, repetiu-se três vezes o ciclo de irradiação dos dosímetros 

descrito na seção anterior: tratamento térmico no forno, seguido 24 horas depois 

de irradiação na fonte panorâmica de Cobalto-60 com dose de 1 𝐺𝑦, seguida após 

24 horas de leitura do espectro termoluminescente de cada dosímetro. Cada 

dosímetro passou pela correção para o ruído conforme descrito na Equação 10. 

Depois, a média e o desvio-padrão das três respostas de cada dosímetro sob a 

mesma dose de 1 𝐺𝑦 foram calculados, e aqueles dosímetros que apresentaram 

desvio-padrão maior do que 3 % foram descartados. Os processos de seleção por 

peso e por desvio foram realizados simultaneamente, de forma que dos 126 

dosímetros iniciais, 97 chips foram selecionados para compor o lote final. 

Entre os processos de seleção e calibração foram definidos os fatores 

de sensibilidade individuais dos dosímetros, abreviados como 𝑆𝐹𝑖, pela razão da 

resposta 𝑇𝐿 individual de cada dosímetro pela média de todos os dosímetros 

selecionados. Com isto, entende-se cada TLD não como um dosímetro individual, 

mas como parte de um sistema dosimétrico em que o lote de TLDs selecionados 

representa a resposta para a qual o sistema será calibrado. A partir deste ponto, a 

resposta 𝑇𝐿 de cada dosímetro passa também por outra correção ao final de cada 

leitura, além daquelas expostas na Equação 10: a correção de resposta individual, 

que altera o valor 𝑇𝐿 para um novo valor individual 𝑇𝐿𝑖 com base na razão entre a 

leitura individual de cada dosímetro e a média do lote, conforme a Equação 11: 

 

𝑇𝐿𝑖 = 𝑇𝐿 ∙ 𝑆𝐹𝑖 , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑆𝐹𝑖 =
𝑇𝐿̅̅̅̅ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑇𝐿̅̅̅̅ 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠
 

(11) 
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Os 97 TLDs selecionados foram divididos em dez grupos de nove TLDs 

cada, e os sete remanescentes foram guardados como reservas para o caso de 

eventuais dosímetros perdidos ou quebrados. Os dez grupos foram irradiados 

durante a calibração em dez doses respectivas: de 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 

300, 400 e 500 𝑐𝐺𝑦. O grupo de 100 𝑐𝐺𝑦, equivalente a 1 𝐺𝑦, foi considerado grupo 

controle e nunca foi utilizado diretamente nos experimentos. Ao invés disso, ele foi 

irradiado novamente com a fonte panorâmica de Colbato-60 do LFIR utilizada na 

seleção e na calibração, sempre ao mesmo tempo em que os experimentos foram 

realizados com os outros dosímetros e sempre com a mesma dose de 1 𝐺𝑦. Os 

dosímetros foram divididos entre os grupos de forma sortida pelo gerador de 

números aleatórios do software Microsoft Excel, mas seguindo a ordem de menor 

desvio-padrão individual e com maior probabilidade de serem atribuídos ao grupo 

de 1 𝐺𝑦, de forma que ao final este grupo foi composto por dosímetros com maior 

tendência a terem menores desvios-padrão. Desta forma, este grupo foi 

considerado um controle para outros fatores que possam alterar a resposta 

termoluminescente e que não foram mensurados ou identificados, como condições 

de pressão, umidade e temperatura do ar. Uma última correção, descrita na 

Equação 12, foi então aplicada apenas aos dosímetros que foram utilizados no 

experimento, após a calibração, a fim de garantir que a dose indicada pelos 

dosímetros individualmente pudesse ser corrigida por estes fatores tendo como 

base a resposta obtida no grupo controle. Os índices @𝑐𝑎𝑙 e @𝑒𝑥𝑝 nas variáveis 

desta equação representam as medições no momento da calibração e no momento 

do experimento, respectivamente. 

 

𝑇𝐿𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑇𝐿𝑖 ∙
𝑇𝐿̅̅̅̅ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 @𝑐𝑎𝑙

𝑇𝐿̅̅̅̅ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 @𝑒𝑥𝑝
 

(12) 

 

A resposta média e o desvio-padrão das respostas obtidas em cada 

grupo foram calculados e os resultados estão demonstrados na Tabela 2. Com 

posse destes valores, o método de regressão linear por mínimos quadrados foi 

aplicado para se determinar uma equação de primeiro grau que representasse o 

valor de dose entregue aos dosímetros em função da carga coletada na leitora, na 

forma 𝐷[𝑐𝐺𝑦] = 𝑎 ∙ 𝐶[𝑛𝐶] + 𝑏. Para a aplicação do método, estabeleceu-se que a reta 



90 
 

da equação deveria passar pela origem, ou seja, que uma dose nula representa 

uma resposta nula do TLD e que, portanto, 𝑏 = 0 na equação de primeiro grau 

apresentada. A resposta foi ajustada para uma reta porque espera-se que os TLDs 

apresentem resposta linear com a dose para doses menores do que 10 𝐺𝑦 (LIUZZI, 

2020; MOAFI, 2018). Assim, o único parâmetro a ser obtido é 𝑎, ou seja, o 

coeficiente angular da reta. O método de regressão não foi apenas utilizado para 

calcular 𝑎, mas também a incerteza associada a este parâmetro, uma vez que 

foram inseridas também as incertezas associadas a cada ponto da reta. O valor 

calculado para o coeficiente angular da reta foi de 𝑎 =
1

69,67
 [
𝑛𝐶

𝑐𝐺𝑦
], com uma incerteza 

associada de 𝜎𝑎 = 0,39 %. A reta calculada é mostrada na Figura 15, junto dos 

pontos representando os dados obtidos na calibração. Com o coeficiente 𝑎 

calculado, basta multiplicar por seu valor qualquer carga obtida como resposta 𝑇𝐿 

nos dosímetros na ocasião do experimento, após as devidas correções 

apresentadas nas Equações 10, 11 e 12, para se obter a dose ao qual foi exposto. 

 

Tabela 2 – Respostas 𝑻𝑳 médias obtidas para cada grupo de dosímetros durante a calibração 
e suas respectivas incertezas associadas. 
 

Dose [cGy] TL [nC] σ [nC] σrel [%] 

10 676,86 7,11 1,05 % 

25 1657,02 28,73 1,73 % 

50 3279,25 48,19 1,47 % 

75 4977,60 83,98 1,69 % 

100 6783,85 71,93 1,06 % 

150 10247,32 99,65 0,97 % 

200 14032,35 215,63 1,54 % 

300 21859,40 218,00 1,00 % 

400 30256,06 314,85 1,04 % 

500 38938,96 718,90 1,85 % 
Fonte: autor da tese. 
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Figura 15 – Curva de calibração obtida para o sistema dosimétrico termoluminescente. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

4.3 Dosimetria com filmes radiocrômicos 

Diversas publicações ao longo das últimas décadas tiveram como intuito 

a apresentação da dosimetria com filmes radiocrômicos, tratando do uso do 

material e de suas propriedades. O artigo publicado pelo Task Group 55 (TG-55) 

da AAPM (NIROOMAND-RAD, 1998) apresenta um histórico do uso de materiais 

radiocrômicos em dosimetria; a composição de alguns modelos de filmes 

radiocrômicos disponíveis na época; algumas propriedades relevantes, como 

estabilidade da coloração com as condições ambientais e com o tempo após a 

irradiação, resposta à luz polarizada, dependência da resposta com a energia, taxa 

de dose e fracionamento; discussões sobre calibração, sensibilidade, cálculo de 

dose e manuseio dos filmes; considerações sobre o sistema de leitura, sobre a 

resolução espacial, o posicionamento para leitura, o software de controle; e, por 

fim, apresenta algumas aplicações para estes filmes, incluindo dosimetria em 

braquiterapia e, mais especificamente, dosimetria para aplicadores oftálmicos. 

Butson et al. (2003) fizeram uma extensa revisão sobre o uso de filmes 

radiocrômicos para dosimetria de radiações em usos médicos, revisando 

inicialmente definições teóricas, os processos químicos e físicos associados à 

coloração destes filmes, diversas propriedades destes filmes, inclusive aquelas já 

citadas para o artigo do TG-55, a apresentação de alguns modelos disponíveis na 

época com instruções de como manuseá-los, e um resumo de algumas possíveis 

aplicações médicas, incluindo a braquiterapia. Soares (2007) publicou um artigo 
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que revisou as mesmas questões, porém voltado para auxiliar o usuário iniciante 

nesta modalidade de dosimetria, focando nas propriedades e cuidados com os 

filmes e com a leitora, e finalizando com algumas aplicações, incluindo em 

dosimetria para aplicadores oftálmicos. A revisão publicada por Devic (2011), teve 

um aspecto mais histórico, explicando a evolução das propriedades dos filmes 

disponíveis, a teoria por trás da calibração e leitura dos mesmos, suas aplicações, 

e suas expectativas para o futuro da técnica. Por fim, a Gafchromic, empresa 

responsável por produzir os modelos de filmes radiocrômicos mais citados nestas 

revisões, incluindo o utilizado neste trabalho, publicou em 2016 em seu website um 

guia de boas práticas para calibração e dosimetria com seus filmes, desde o 

manuseio do material até o processamento dos dados em softwares de análise de 

imagens (GAFCHROMIC, 2016). Dentre diversos artigos avaliados para 

familiarização com a técnica, estes cinco mostraram cobrir de forma ampla e 

didática as principais questões envolvendo o manuseio dos filmes radiocrômicos, e 

foram a base para as considerações a seguir, a menos quando notado o uso de 

alguma referência adicional. A análise conjunta destes e outros artigos de revisão 

permitem ter uma ideia da evolução da técnica, em especial sobre os modelos de 

filmes disponíveis e técnicas de leitura, que passaram da densitometria óptica 

tradicional para a digitalização das imagens em scanners de mesa ao longo do 

tempo. Além do apoio destes artigos, o autor desta tese teve um primeiro contato 

com esta prática dosimétrica em treinamento realizado no Laboratório de 

Dosimetria em Radiações da National and Kapodistrian University of Athens, com 

duração de um mês como parte de um projeto financiado pela IAEA, onde foi 

treinado em boas práticas para o manuseio dos filmes e processamento dos dados. 

Sobre as propriedades físico-químicas dos filmes radiocrômicos, é 

importante distingui-los de outros dosímetros, que ao serem irradiados carregam 

uma imagem ou sinal latente que precisa de processamento químico, óptico ou 

termal para sua revelação ou amplificação. Em especial na dosimetria em 

radioterapia externa, era comum o uso de filmes radiográficos como dosímetros 

bidimensionais para mensurar a homogeneidade dos feixes de radiação. Os filmes 

radiográficos tradicionais possuíam cristais de haletos de prata que, ao serem 

danificados por fótons, têm seus elementos ionizados e rearranjados em outra 

configuração, com formação de prata metálica, ainda invisível. Posteriormente, o 

processo de revelação converte esta prata metálica em grãos visíveis, revelando a 
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imagem (PISTÓIA, 2004). Contudo, os filmes radiocrômicos diferem de seus 

antecessores por não precisarem de nenhum tipo de tratamento químico para 

revelação da imagem, com a vantagem de menor custo, tempo e trabalho no 

processo de revelação e da obtenção da imagem em tempo real. Dosímetros na 

forma de filmes são de especial interesse para a dosimetria porque permitem que 

ela seja realizada em uma conformação bidimensional e contínua; dosímetros como 

câmaras de ionização não têm resolução espacial para uso efetivo na dosimetria 

de um plano; dosímetros de menores dimensões, como TLDs e transistores de 

efeito de campo metal-óxido-semicondutor (Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor, MOSFETs) podem ser arranjados em uma configuração espacial, mas 

exigem maior esforço, sua resolução espacial ainda é mais limitada e o 

posicionamento dos dosímetros pode ser dificultado ou inviabilizado pela 

configuração espacial do experimento. Além disso, os filmes surgiram muito antes 

dos dosímetros em gel, que propiciaram a dosimetria tridimensional, e mesmo após 

seu surgimento os filmes continuam sendo utilizados por sua praticidade de uso e 

leitura. Somado à vantagem dos filmes radiocrômicos sobre seus antecessores, os 

filmes radiográficos tradicionais, de revelação facilitada e leitura em scanner de 

mesa, esta modalidade de dosimetria foi recebida com entusiasmo em aplicações 

médicas, como pode ser notado pelos artigos citados. A diferença na composição 

desta geração de filmes que permite que sejam revelados em tempo real é 

puramente química: ao invés dos cristais de haleto de prata, a camada ativa deste 

filme possui um material populado por moléculas chamadas cromóforos, que 

recebem esse nome por uma propriedade única: ao sofrerem determinado tipo de 

dano físico, como dano pela radiação ionizante, estas moléculas alteram sua 

estrutura conformacional e algumas de suas propriedades, em especial sua 

absorção de luz e, consequentemente, sua cor. 

Com a evolução dos modelos de filmes radiocrômicos, em especial os 

produzidos pela Gafchromic, que dominaram o mercado em diversas gerações, 

novas propriedades foram desenvolvidas. Diferentes materiais foram utilizados 

para as camadas protetoras que revestem a camada ativa, a fim não só de 

protegê-la contra danos físicos como luz visível, impactos ou umidade, mas 

também de evitar o aparecimento de artefatos de imagem, como anéis de Newton. 

Além disso, melhoras na técnica de produção dos filmes e o uso de camadas 

simétricas em ambos os lados deles permitiram que os modelos mais novos 
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possuam considerável independência da resposta com o posicionamento e 

orientação do mesmo. Alguns modelos mais recentes podem ser, por curtos 

períodos de tempo, imersos em água ou expostos à luz ambiente (mas não à luz 

solar, devido à sensibilidade aos raios ultravioletas). Contudo, apesar de todos 

estes avanços, os fabricantes e usuários ainda recomendam uma série de cuidados 

em seu manuseio. 

O modelo Gafchromic External Beam Therapy 3 (EBT3) utilizado neste 

trabalho é uma evolução na série EBT da marca (DREINDL, 2014; 

REINHARDT, 2012). As especificações do filme (GAFCHROMIC, 2022) sugerem 

que ele seja guardado em temperatura menor do que 25 °𝐶 e longe de fontes de 

radiação, que não seja exposto à luz solar ou a temperaturas acima de 50 °𝐶, e que 

seja manuseado com cuidado, pois dobras podem causar dano à sua estrutura. 

Dentre as propriedades descritas pelo fabricante estão: intervalo de dose de 0,1 𝐺𝑦 

a 20 𝐺𝑦, com a faixa ótima entre 0,2 𝐺𝑦 e 10 𝐺𝑦; excelente resolução espacial, 

chegando a 25 𝜇𝑚; dependência energética mínima na faixa de 100 𝑘𝑒𝑉 até alguns 

MeV; equivalência com tecido; simetria entre as camadas que permitem que o filme 

seja utilizado de qualquer lado; e aplicação de um corante amarelo na camada 

ativa, diminuindo a sensibilidade à luz visível e ultravioleta e permitindo correções 

para a curva de dose com base na dosimetria de multicanais, explicada mais 

adiante. A estrutura do filme é composta pela camada ativa, de 28 𝜇𝑚, sanduichada 

pelos dois lados por camadas protetoras de poliéster com espessura de 125 𝜇𝑚 

cada, totalizando 278 𝜇𝑚 de espessura do filme. Sua área é de 8” 𝑥 10” (polegadas) 

ou, no sistema métrico, de 20,32 𝑐𝑚 𝑥 25,4 𝑐𝑚. 

Outras considerações feitas nos artigos revisados também são válidas 

para o manuseio do filme EBT3. Apesar das considerações do próprio fabricante 

(GAFCHROMIC, 2016) sugerirem que o filme pode ser facilmente limpo de grãos 

de poeira ou digitais deixadas pela impressão dos dedos do usuário utilizando um 

pano com álcool, na prática esta limpeza não é tão trivial e recomenda-se um 

cuidado, reforçado por alguns dos artigos revisados, de manusear o filme 

segurando-o apenas pelas bordas, com cuidado para não exercer pressão ou 

dobrá-lo. Se possível, o manuseio com luvas é preferencial, contanto que seja 

utilizado um material que não deixe resquícios no contato. Como a área do filme é 

quase a de uma folha tamanho A4 padrão, é comum precisar recortá-lo em 
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tamanhos menores dependendo da aplicação desejada. Neste caso, a própria 

fabricante recomenda o uso de uma guilhotina, como mostrado na Figura 16, e não 

de tesouras ou estiletes, uma vez que um corte rápido e preciso causa menos dano 

à estrutura do filme do que o corte mais prolongado e de força concentrada com 

estes objetos. Ao manusear o filme sobre uma superfície, incluindo a mesa da 

guilhotina e o próprio scanner, é importante tomar cuidado ao segurá-lo para não o 

pressionar ou arranhá-lo contra a superfície. O uso de uma pinça é possível, mas 

não é essencial e está sujeito ao mesmo cuidado para não pressionar o filme, além 

de que pode riscar a superfície do scanner. Apesar do filme ser resistente a curtas 

exposições à água e luz ambiente, recomenda-se evitar estas exposições. Danos 

causados pela infiltração de água, assim como choques físicos como dobras, cortes 

e amassados, podem gerar um embranquecimento irreversível do filme, que pode 

se estender um pouco além da região afetada. Apesar deste modelo ser menos 

sensível à orientação e lado de leitura, é possível que ainda haja diferença no 

resultado por falta de homogeneidade na composição do filme. Desta forma, é 

recomendado irradiar e ler os filmes sempre na mesma orientação, mantendo nota 

da posição original do filme desde sua retirada da caixa. Isto pode ser feito com 

uma marcação fiducial realizada nas bordas do filme, por exemplo, com uma caneta 

permanente. É uma boa prática desconsiderar as bordas do filme no momento da 

leitura, uma vez que elas estão mais passíveis a apresentarem contaminação por 

sujeira ou alteração no resultado por danos devido ao manuseio ou ao corte do 

filme, se for o caso. Desta forma, a marca fiducial pode ser feita em uma região que 

não afetará a leitura; contudo, o fabricante afirma que se for necessário apagar a 

marca, o uso de álcool pode fazê-lo sem causar dano ao filme. Além disso, as 

bordas também podem ser usadas para fixação do filme com fitas adesivas se 

forem desconsideradas na leitura, contanto que se tome cuidado na hora de retirar 

estas fitas. Todas as recomendações aqui descritas foram seguidas da melhor 

forma possível em todas as etapas da execução deste trabalho. No caso de um 

pedaço de filme ainda não utilizado ser danificado, cair no chão ou ser muito 

contaminado por sujeira, este pedaço foi descartado. Para evitar a exposição à luz 

ambiente, o manuseio dos filmes foi realizado em sala com as luzes apagadas e 

janelas cobertas por papel kraft pardo. No caso da leitura, realizada em laboratório 

com janelas amplas e sem cortinas, utilizou-se um anteparo entre a janela e o filme, 

evitando que recebesse iluminação direta. 



96 
 

 

Figura 16 – Processo de corte do filme radiocrômico com guilhotina. 

 
Fonte: (GAFCHROMIC, 2016). 

 

4.3.1 Materiais para dosimetria com filmes radiocrômicos 

O filme utilizado neste trabalho foi do modelo Gafchromic® EBT3, 

tamanho 8” x 10”, lote #09071601. É importante ressaltar a numeração do lote 

porque a calibração é realizada utilizando-se uma das folhas de um lote, e 

estendida para o lote inteiro ao se considerar que ele foi produzido sob as mesmas 

condições. Citados na seção anterior todos os cuidados necessários para 

manusear os filmes radiocrômicos, acrescenta-se à lista de materiais: luvas 

cirúrgicas, envelopes de papel de cor parda para transporte do filme sem expô-lo, 

fita adesiva para fixação, caneta permanente para marcação fiducial, álcool líquido 

e flanelas para limpar a superfície do scanner, e guilhotina modelo facão da marca 

Lassane com 30 𝑐𝑚 de corte, escolhida por sua capacidade nominal de cortar 

simultaneamente 15 papéis de 75 𝑚𝑔/𝑐𝑚², estando portanto apta a cortar os filmes, 

cuja gramatura não é especificada pelo fabricante, mas sendo perceptivelmente 

maior do que folhas sulfites, pela sua composição. 

O processo de calibração do sistema dosimétrico com filmes foi realizado 

com base na irradiação em doses conhecidas pelo mesmo equipamento utilizado 

para irradiar os TLDs neste trabalho: a fonte panorâmica de Cobalto-60 disponível 

no LFIR do CETER, descrita em mais detalhes nas seções 4.2.1 e 4.2.2. Como 

citado anteriormente, esta fonte é exposta a uma altura média de 10 𝑐𝑚. Assim, 

suportes de PMMA semelhantes aos utilizados para os TLDs foram também 

confeccionados para irradiação dos filmes, com as mesmas dimensões e incluindo 

a capa de equilíbrio eletrônico. Para o processo de calibração os filmes foram 
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cortados em pedaços de 3 𝑐𝑚 𝑥 3 𝑐𝑚, mesma largura do suporte e com altura 

variando entre 8,5 𝑐𝑚 e 11,5 𝑐𝑚, conforme visível na Figura 17. 

 

Figura 17 – Suportes de PMMA desenvolvidos para irradiação dos filmes na fonte panorâmica 
de Cobalto-60, desmontados (esquerda) e com os filmes fixados (direita). 

 
Fonte: autor da tese. 

 

Para o experimento com filmes, uma folha inteira foi inserida no mesmo 

objeto simulador utilizado para o experimento com TLDs, composto por placas de 

RW1 já descritas na seção 4.2.1. Contudo, utilizou-se como placa central uma que 

possuísse ranhura apenas para inserção da semente na posição central, enquanto 

que o filme foi fixado com fita adesiva entre esta placa e outra superior, ficando em 

contato direto com a fonte em seu ponto central. O procedimento foi repetido com 

uma segunda folha com tempo de irradiação muito menor, para obter duas imagens 

que ressaltassem doses altas e baixas e pudessem ser usadas para compor o 

mapa de dose final. Os mesmos procedimentos para proteção radiológica foram 

tomados, inclusive aferição da exposição da sala pela equipe responsável e 

blindagem do objeto simulador com uma parede feita de tijolos de chumbo 

afastados alguns centímetros do experimento para não o afetar por 

retroespalhamento. 

Para a leitura dos filmes, tanto na calibração quanto no experimento, 

utilizou-se o scanner EPSON Expression 11000XL (Figura 18) disponível no 

laboratório de dosimetria do CETER, modelo sugerido pelo fabricante 

(GAFCHROMIC, 2016), apesar de que estudos indicam que outros modelos podem 

ser tão eficientes quanto este (CHEN, 2016). A superfície digitalizadora do scanner 

tem o tamanho de uma folha A3 e sua resolução máxima é de 12800 𝑑𝑝𝑖 (dots per 

inch, ou pontos por polegada), com resolução de cores de 48 𝑏𝑖𝑡𝑠. Esta resolução 
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espacial está muito acima da suficiente para esta aplicação em dosimetria, 

tornando as digitalizações mais lentas, o que pode tornar impraticável o processo 

de fazer várias leituras diárias, além de amplificar artefatos físicos ou de 

digitalização, como grãos de poeira, digitais e reflexos, assim como a própria 

variação natural de cor dos pixels devido à incerteza estatística da medição. Desta 

forma, operou-se o scanner pelo software EPSON Scan, com resolução espacial 

de 300 𝑑𝑝𝑖 e resolução de cores de 48 𝑏𝑖𝑡𝑠 para os três canais de cores no sistema 

RGB (Red-Green-Blue, Vermelho-Verde-Azul), com todas as opções de melhoria 

de imagem desligadas, para evitar que afetem o resultado bruto da leitura. 

 

Figura 18 – Scanner EPSON Expression 11000XL, utilizado para digitalização dos filmes 
radiocrômicos no desenvolvimento deste trabalho. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

4.3.2 Calibração do sistema dosimétrico com filmes radiocrômicos 

Assim como para o sistema termoluminescente, a calibração para os 

filmes radiocrômicos foi planejada com base no treinamento realizado no 

Laboratório de Dosimetria em Radiações da National and Kapodistrian University 

of Athens. É importante ressaltar que o sistema dosimétrico de filmes radiocrômicos 

é formado pela combinação entre lote do filme e leitora utilizada, neste caso o 

scanner de mesa, de forma que a curva de calibração obtida não deve ser utilizada 

para filmes de outros lotes, assim como não é válida para filmes do mesmo lote 

digitalizados a partir de outros scanners. 

Após o filme radiocrômico ser irradiado, o processo de escurecimento da 

imagem se inicia automaticamente, mas continua por tempo indeterminado. Desta 
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forma, é recomendável esperar certo tempo até que o filme se estabilize antes da 

leitura, sendo que o tempo recomendado pelo TG-55 é de 24 horas, antes das quais 

o processo é pouco perceptível e depois das quais o escurecimento progressivo já 

se torna menos acentuado (NIROOMAND-RAD, 1998). Sendo assim, o protocolo 

de uso do filme foi de preparação (corte e fixação nos suportes), leitura do filme em 

branco (sem dose) e início da irradiação em um dia; e leitura 24 horas depois do 

final da irradiação, sendo que para a calibração a irradiação se iniciou e terminou 

no mesmo dia para os filmes que receberam a mesma dose. As doses selecionadas 

para a curva de calibração foram de 0, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 

500, 700, 1000, 1500 e 2000 𝑐𝐺𝑦. Dois aspectos que levaram a esta seleção de 

doses foram: primeiro, mais pontos para a curva de calibração foram escolhidos em 

baixas doses, porque o formato esperado para a curva (sigmoide positiva, com 

crescimento seguido de saturação) de acordo com o fabricante (GAFCHROMIC, 

2022) possui maior variação de resposta com a dose na faixa de pequenas doses; 

segundo, a curva foi levantada para toda a amplitude disponível nominalmente de 

doses para o filme (0 𝐺𝑦 a 20 𝐺𝑦) porque a calibração é válida para o lote todo. 

Desta forma, independente das doses estimadas neste trabalho, uma calibração 

abrangendo todas estas doses pode ser utilizada para qualquer trabalho futuro 

realizado com esta combinação de lote e scanner. Além disso, diferente da 

dosimetria termoluminescente, em que vários dias de experimento foram 

necessários para irradiar cada conjunto de TLDs separadamente, a dosimetria com 

filme permite observar todo o gradiente de dose em uma única irradiação, uma vez 

que se trata de um dosímetro bidimensional, de forma que quanto maior for a 

amplitude de doses para as quais o filme foi calibrado, maior será a distância no 

filme a partir da fonte que poderá ser coberta simultaneamente por uma única 

medição durante o experimento. 

Para a calibração, contudo, o aspecto espacial do filme não foi utilizado. 

Ao invés disso, desconsiderou-se 1 𝑐𝑚 de borda de cada um dos filmes recortados 

em quadrados de 3 𝑐𝑚 𝑥 3 𝑐𝑚, de forma que só o quadrado central de 1 𝑐𝑚² foi 

efetivamente utilizado para o cálculo da resposta. Para realizar este cálculo, os 

valores de cores de cada pixel presentes nesta região de interesse foram avaliados 

com uso do software MATLAB® (Matrix Laboratory, da Mathworks), versão 

R2015b, que era a versão disponível para alunos de pós-graduação da 

Universidade de São Paulo (USP), vinculada para fins de ensino ao IPEN, no início 
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da execução deste trabalho. Os valores de cores de pixel variam em uma escala 

dependente da resolução de cores da imagem, também chamada de profundidade 

de cores (mais comumente color depth, no inglês). Neste caso, em que as imagens 

foram digitalizadas com 48 𝑏𝑖𝑡𝑠 de profundidade de cor, 16 𝑏𝑖𝑡𝑠 são reservados 

para cada canal de cores primárias no sistema RGB, o que significa que cada uma 

das cores primárias, vermelho, verde e azul, foi representada em uma escala de 

216 números, ou seja, entre 0 e 65535. De acordo com os artigos apresentados 

como base teórica para esta técnica, assim como alguns outros publicados com 

discussões sobre o processamento da imagem e cálculo da dose (BAPTISTA, 

2014; CHEN, 2016; DEVIC, 2012), existem diferentes protocolos disponíveis para 

esta etapa. Eles podem ser divididos em técnicas mono ou multicanais, 

dependendo se utilizaram apenas um ou mais de um dos três canais de cores 

primárias, respectivamente. Cada protocolo pode ainda divergir sobre como obter 

a média entre os valores obtidos para cada pixel em uma área do filme ou como 

linearizar a dose para facilitar o levantamento e uso da curva. Partindo da diferença 

primária das técnicas, o número de canais utilizados, é conhecida a propriedade 

dos filmes radiocrômicos, incluindo o filme EBT3, de ter um canal de cor mais 

sensível à variação de dose, neste caso o canal vermelho, porque é o comprimento 

de onda que gera uma maior variação na densidade óptica do filme (DEVIC, 2011; 

SOARES, 2007). De acordo com o fabricante do filme EBT3, seu pico de resposta 

está na faixa de 633 nm, sendo altamente sensível no canal vermelho 

(GAFCHROMIC, 2022). Um trabalho anterior de Devic et al. (2009) comparou a 

resposta de um filme modelo EBT (versão anterior ao EBT3) nos três canais de 

cores, concluindo que o canal vermelho é o mais sensível até doses em torno de 

4 𝐺𝑦, quando a sensibilidade do canal verde passa a ser maior até próximo de 

50 𝐺𝑦, quando o azul passa a ser mais sensível, porém já em doses muito acima 

do limite recomendado de uso. A sensibilidade maior do canal vermelho para baixas 

doses e maior do verde para doses maiores é reafirmada para o modelo EBT3 pelo 

próprio fabricante (GAFCHROMIC, 2016). Devic et al. (2009) também 

demonstraram a incerteza associada à resposta para cada valor de dose, 

mostrando que ela é menor para o vermelho em sua faixa ótima, ainda baixa (menor 

do que 1,5 %) para o verde em sua faixa ótima, e um pouco maior em alguns pontos 

para o azul em sua faixa ótima, mas a transição do peso atribuído à contribuição 

de cada canal nesta sequência de cores permitiria uma dosimetria multicanal com 
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uma menor incerteza associada. Apesar das conhecidas vantagens de uma 

dosimetria multicanal, ela apresenta desvantagens como maior complexidade para 

o cálculo, o que pode levar a maior tempo de processamento dos dados em casos 

de imagens com muitos pixels, além de maior dificuldade de implementação. Por 

recomendação do grupo do Laboratório de Dosimetria em Radiações da National 

and Kapodistrian University of Athens, que sugeriu em comunicação pessoal que a 

dosimetria em canal único (vermelho) seria suficiente, e com base nas faixas de 

dose esperadas para este trabalho, bem como a própria afirmação do fabricante de 

que a dose ótima de utilização do filme é de até 10 𝐺𝑦, faixa de dose em que a 

variação da densidade óptica do filme apresenta grande sensibilidade no canal 

vermelho, optou-se por realizar a dosimetria apenas com base neste canal para 

este trabalho. As curvas de calibração também foram levantadas para os canais 

verde e azul, em caso de futuros trabalhos do grupo de pesquisa optarem por usar 

a dosimetria multicanal. 

Com esta consideração, levantar a curva de dose depende de 

determinar o valor de cada pixel (pixel value, PV) no canal vermelho na região de 

interesse, subtraindo o valor da imagem em branco (sem dose, uma vez que o filme 

naturalmente é colorido e já possui componente nos três canais), obter a média de 

todos os valores de pixel na região, depois obter a média entre os valores obtidos 

para os diferentes filmes irradiados com a mesma dose, e então associar cada valor 

obtido à dose conhecida com a qual aquele filme foi irradiado. O mesmo foi 

realizado para os canais verde e azul, mas para este trabalho estas curvas foram 

descartadas. Para obter melhor confiança estatística nos resultados, foram 

irradiados quatro filmes simultaneamente com a mesma dose, e cada um deles foi 

digitalizado cinco vezes diferentes no mesmo scanner e nas mesmas condições, a 

fim de que a imagem média obtida entre 20 imagens geradas para cada dose (cinco 

imagens para cada um dos quatro filmes) fosse menos sensível a eventuais 

artefatos ou incertezas associados ao processo de leitura. Na Figura 19 é mostrada 

a imagem média obtida na região de interesse para os filmes em cada uma das 

doses irradiadas, enquanto na Tabela 3 se apresenta os valores de resposta no 

canal vermelho obtidos para cada uma destas doses. 
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Figura 19 – Imagens médias das regiões de interesse nos filmes utilizados para a calibração 
em diferentes doses, de 0 a 20 Gy. Conforme a ordem de escurecimento, da esquerda para a 
direita, passando da linha de cima para a de baixo, as doses estão descritas na Tabela 3. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

Tabela 3 – Resposta média do valor de pixel no canal vermelho para cada dose utilizada para 
calibração do sistema dosimétrico com filmes radiocrômicos. 
 

Dose 
(cGy) 

Resposta no 
Canal Vermelho 

(PV) 

0 0 

10 1373 

25 3105 

50 6295 

75 8369 

100 10452 

150 13218 

200 15446 

250 17325 

300 18184 

400 19745 

500 21093 

700 22620 

1000 23886 

1500 24950 

2000 25672 
Fonte: autor da tese. 

 

Como já mencionado, a resposta à dose neste sistema dosimétrico 

segue o formato da parte positiva de uma curva sigmoide. O fabricante sugere uma 

função no formato 𝐹𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙(𝑥)  =  𝑎 +  𝑏/(𝑥 − 𝑐) para ajuste da curva de calibração, 

onde 𝑥 representa a dose, 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são constantes e 𝐹𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 é a resposta em valores 

de pixel no respectivo canal. Para este trabalho a Equação 13 foi utilizada em uma 

versão ligeiramente modificada, mantendo o formato da curva, mas acrescentando 

em precisão devido a um parâmetro adicional. Nesta função, 𝑎, 𝑏, 𝑐 e 𝑑 são as 
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constantes a serem calculadas, 𝑥 é a dose e 𝐹 a resposta em valores de pixel para 

o canal vermelho. O índice𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 foi retirado porque apenas um canal foi avaliado. 

 

𝐹(𝑥) = 𝑑 +
𝑎 − 𝑑

1 + (
𝑥
𝑐)

𝑏 

(13) 

 

A curva foi ajustada pelo software MyCurveFit (MyAssays, Ltd.), 

disponível online (MYCURVEFIT, 2022), com o ajuste programado para o método 

4PL (regressão logística de quatro parâmetros), conforme descrito na Equação 13. 

O ajuste foi satisfatório, com o coeficiente de determinação, que indica a correlação 

entre os dados e a curva ajustada, calculado como 𝑅2 = 0,9997. Os parâmetros 

calculados são apresentados na Tabela 4 e a curva obtida na Figura 20. 

 

Tabela 4 – Parâmetros calculados para o ajuste da curva de calibração do sistema 
dosimétrico com filmes radiocrômicos, conforme Equação 13. 
 

Parâmetro 
(Eq. 13) 

Valor 

a -33,76708 
b 1,078677 
c 155,0599 
d 27143,52 

Fonte: autor da tese. 

 

A Equação 13 permite chegar a uma resposta em PV a partir da dose 

absorvida no filme, mas para a prática dosimétrica o objetivo é encontrar sua função 

inversa, uma vez que são mensurados os seus PVs para cada pixel com a intenção 

de determinar a dose absorvida naquele ponto. Invertendo a Equação 13 já com os 

parâmetros da Tabela 4 inseridos, obtém-se a Equação 14, forma final da curva de 

calibração a ser utilizada neste trabalho. 
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Figura 20 – Curva de dose-resposta para o sistema dosimétrico com filmes radiocrômicos. 
Os pontos vermelhos representam os dados obtidos experimentalmente e a linha preta 
representa a curva ajustada conforme a Equação 13 e a Tabela 4. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

 

𝐷[𝑐𝐺𝑦] = 1,55 ∙ 102 ∙ (
− 3,38 ∙ 10 −  2,71 ∙ 104

x [PV]  −  2,71 ∙ 104
− 1)

9,27∙10−1

 

(14) 

 

Com esta função, é possível estabelecer a dose absorvida por 

determinado filme apenas subtraindo a imagem do mesmo filme antes da 

irradiação, separando o canal vermelho e usando o PV de cada pixel 

individualmente substituindo 𝑥, de forma a obter uma matriz bidimensional com a 

dose em 𝑐𝐺𝑦 para cada pixel do filme. 

 

4.4 Planejamento para a dosimetria experimental 

Com ambos os sistemas dosimétricos experimentais calibrados, a fonte 

produzida, e a configuração dos dosímetros e da fonte dentro do objeto simulador 

definida, faltava apenas uma etapa para a realização do experimento: o cálculo do 

tempo. É necessário estimar antes do experimento o tempo de duração do mesmo, 

pois um tempo muito baixo pode levar a doses estatisticamente insignificantes nos 

TLDs e imperceptíveis nas regiões do filme mais distantes da fonte, enquanto um 

tempo muito alto pode levar o TLD a absorver uma dose acima da sua faixa de 
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linearidade e, portanto, numa região para a qual a curva de calibração não foi 

calculada, e pode levar o filme à saturação nas regiões mais próximas da fonte. 

Como o tempo de irradiação para alcançar determinada dose também 

varia com a distância entre a fonte e o dosímetro e com a data de realização do 

experimento, uma vez que os materiais radioativos estão sujeitos ao contínuo 

decaimento de sua atividade, estimar um bom tempo para obter uma dose dentro 

da faixa ideal dos dosímetros pode ser uma tarefa complicada. Optou-se neste 

trabalho por fazer uma simulação prévia de MC com o código MCNP6 para cada 

configuração experimental utilizada, seja com os filmes ou com os TLDs em 

diferentes distâncias, para apoiar este planejamento. 

Idealmente, cada método dosimétrico deveria passar por diversas 

medições, para obtenção da média das medidas, com relato do desvio-padrão 

associado. Contudo, devido à pandemia de COVID-19, os serviços necessários 

para a produção da fonte foram interrompidos por diversos meses, havendo 

necessidade de o autor da tese pedir extensão para seu prazo de depósito. Mesmo 

com a extensão, a demora na normalização do funcionamento do laboratório e o 

número de trabalhos que precisavam ser realizados, além da impossibilidade de 

produzir outra fonte em tempo hábil e do fim da bolsa de estudos do autor da tese, 

levando-o a dedicar seu tempo a outra fonte de renda, foram fatores que impediram 

a realização de outras medidas. Desta forma, a dosimetria termoluminescente, que 

exige mais medições para uma única varredura dos pontos, foi realizada uma única 

vez para cada ponto, mas obtendo-se a média entre pontos simétricos, enquanto 

para os filmes radiocrômicos, com os quais toda a região de interesse pôde ser 

irradiada com apenas dois filmes, a medição foi realizada duas vezes para todos 

os pontos e uma média dos dois perfis de dose foi obtida. 

O tempo necessário para cada medida foi calculado com base na 

resposta da simulação de MC. Contudo, o MCNP6 fornece resultados nas 

dimensões de dose por partícula emitida, havendo necessidade de corrigir o valor 

pelo número de partículas emitidas. Isto pode ser feito com base no número médio 

de partículas emitidas por decaimento, que é de 2,2 fótons para o Irídio-192 

conforme exposto na Tabela 1, e da atividade da fonte. É importante lembrar que a 

meia-vida do Irídio-192, conforme também exposto na Tabela 1, é de 

aproximadamente 74 dias, ou dois meses e meio. Com esta meia-vida, algumas 

irradiações que durem mais do que alguns dias podem apresentar diferença 
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apreciável entre a atividade inicial e final, de forma que é difícil corrigir o valor 

usando diretamente a proporção com a atividade, que poderia ser utilizado no caso 

de uma irradiação bem mais curta do que a meia-vida do material. Para facilitar no 

planejamento, foi definido um parâmetro nomeado 𝐴𝑒𝑞 e que representa um valor 

teórico de atividade que, se mantida constante por todo o intervalo de irradiação, 

levaria ao mesmo número de decaimentos do que a fonte com perda de atividade 

neste mesmo intervalo. Desta forma, se a dose por atividade for calculada usando 

o MCNP6 e depois multiplicada por 𝐴𝑒𝑞 e pelo tempo total de irradiação, ela será 

convertida para dose total absorvida. O valor de 𝐴𝑒𝑞 multiplicado pelo tempo de 

irradiação está indicado na Equação 15 e representa, em resumo, o número total 

de decaimentos neste tempo, ou seja, a área abaixo da curva de decaimento 

exponencial radioativo do material, ou a integral da atividade no intervalo de tempo 

em questão. No Apêndice A.1 está indicado como ele foi calculado. 

 

𝐴𝑒𝑞 ∙ ∆𝑡 =
𝐴0 − 𝐴

𝜆
 

(15) 

 

O cálculo deste parâmetro facilita as etapas intermediárias de 

programação de um algoritmo no software Microsoft Excel para estimar o tempo de 

irradiação de cada experimento. Porém, deve-se lembrar também que algumas 

irradiações podem durar horas ou dias e que, desta forma, devem se adequar aos 

horários de acesso ao laboratório, que esteve especialmente restrito por um longo 

tempo durante a pandemia de COVID-19, principalmente com acesso durante a 

noite e durante os fins de semana, além de considerar a disponibilidade da fonte 

panorâmica de Cobalto-60 para fazer a irradiação do grupo controle de TLDs que 

devia acontecer próxima do fim de cada etapa do experimento com TLDs. Desta 

maneira, o experimento exigiu replanejamento constante, para se adaptar a estas 

considerações e ainda sob a condição de ser finalizado em não muito tempo, uma 

vez que a atividade da fonte decairia com o tempo tornando cada medição ainda 

mais longa para alcançar uma dose desejável nos dosímetros. 

Para a dosimetria TL, foram selecionadas apenas cinco distâncias para 

o posicionamento dos TLDs, sendo de 1 𝑐𝑚 a 5 𝑐𝑚, com passo de 1 𝑐𝑚. Para a 

distância de 1 𝑐𝑚, apenas 12 TLDs puderam ser irradiados simultaneamente, com 
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variação em 𝜃 de 30° entre cada dosímetro, devido às dimensões dos TLDs. Para 

a distância de 2 𝑐𝑚, 28 TLDs foram irradiados simultaneamente. Para as distâncias 

de 3 𝑐𝑚 a 5 𝑐𝑚, 36 TLDs foram irradiados simultaneamente em cada distância, com 

variação em 𝜃 de 10° entre eles. Mais de uma distância não foi utilizada 

simultaneamente porque haveriam dosímetros colineares entre si e entre a fonte, 

de forma que o feixe primário seria atenuado naquele em menor distância, afetando 

o resultado no dosímetro mais distante. 

Para planejar o tempo de experimento, a dose sempre foi estimada em 

duas angulações para o mesmo raio: nos dosímetros que ficam nas posições (𝑟, 0°) 

e (𝑟, 90°), em que são esperados as menores e maiores doses, respectivamente, 

devido à presença da solda nas extremidades da semente. Planejando um tempo 

de exposição à fonte em que ambas posições recebam uma dose dentro da faixa 

de linearidade dos TLDs, espera-se que todos os outros dosímetros também 

receberão doses da mesma faixa. A Tabela 5 indica o planejamento do experimento 

por dosimetria termoluminescente. Como é possível notar, estima-se que todos os 

TLDs receberam doses entre aproximadamente 1 𝐺𝑦 e 2,5 𝐺𝑦, estando dentro da 

faixa para a qual foram calibrados. 

 

Tabela 5 – Planejamento final dos experimentos de dosimetria termoluminescente. 

Distância 
Atividade e 

tempo iniciais 
Atividade e 

tempo finais 
𝑨𝒆𝒒 ∆𝒕 

Dose 
TLD 0° 

Dose 
TLD 90° 

1 cm 16,89 mCi 
13/10 9h 

16,87 mCi 
13/10 12h 

16,88 mCi 3 h 1,56 Gy 1,13 Gy 

2 cm 18,16 mCi 
05/10 15h 

18,02 mCi 
06/10 10h 

18,09 mCi 15 h 2,15 Gy 1,44 Gy 

3 cm 19,21 mCi 
29/09 14h 

19,03 mCi 
30/09 14h 

19,12 mCi 24 h 1,62 Gy 1,10 Gy 

4 cm 20,10 mCi 
24/09 18h 

19,62 mCi 
27/09 8h 

19,85 mCi 62 h 2,45 Gy 1,70 Gy 

5 cm 20,92 mCi 
20/09 11h 

20,5 mCi 
22/09 15h 

20,71 mCi 52 h 1,38 Gy 0,98 Gy 

Fonte: autor da tese. 

 

Para a dosimetria com filmes radiocrômicos, a dose também foi estimada 

para as posições (𝑟, 0°) e (𝑟, 90°), mas com raios de 0,5 𝑐𝑚, de 1 𝑐𝑚 a 5 𝑐𝑚 com 

passo de 1 𝑐𝑚, de 7 𝑐𝑚 e de 10 𝑐𝑚. Como esperado pelas condições geométricas 

(inverso do quadrado da distância), a dose no ponto de 10 𝑐𝑚 será 

aproximadamente 400 vezes menor (20²) do que a dose no ponto de 0,5 𝑐𝑚. Desta 

forma, mesmo que a dose real seja muito próxima da estimada, seria necessário 
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entregar 0,05 𝐺𝑦 ao ponto mais próximo para entregar 20 𝐺𝑦 ao mais distante, e 

ambos estariam em regiões extremas da curva, enquanto idealmente seria mais 

seguro usar regiões intermediárias da curva de calibração, tanto em termos da 

incerteza associada quanto pela possibilidade da estimativa não condizer com 

irradiação real. Desta forma, foi notada a necessidade de realizar duas medições 

com filmes em cada vez que o experimento fosse realizado. As folhas de filmes 

radiocrômicos utilizadas foram batizadas com letras do alfabeto conforme a ordem 

de uso. No filme A, exposto por mais tempo, foram consideradas apenas as doses 

lidas a partir de 2 𝑐𝑚, enquanto no filme B, exposto por menos tempo, foram 

consideradas apenas as doses lidas até 2 𝑐𝑚, inclusive. A leitura da região mais 

próxima do filme B substituiu a mesma região do filme A, saturada pela alta dose 

recebida (acima de 200 𝐺𝑦 para a distância de 0,5 𝑐𝑚), compondo um mapa final 

de dose. Como as leituras com filmes são mais rápidas, foi possível realizá-las duas 

vezes, com os filmes C e D sob as mesmas considerações dos filmes A e B, e com 

as imagens resultantes dos dois pares sendo unidas pela média aritmética dos PVs 

em cada pixel. A Tabela 6 mostra o planejamento executado para o experimento 

com filmes radiocrômicos e a Tabela 7 as doses que foram estimadas para a 

irradiação dos filmes durante o experimento. 

 

Tabela 6 – Planejamento final dos experimentos de dosimetria com filmes radiocrômicos. 

Filme 
Atividade e 

tempo iniciais 
Atividade e 

tempo finais 
𝑨𝒆𝒒 ∆𝒕 

A 
17,63 mCi 
08/10 18h 

16,89 mCi 
13/10 9h 

17,26 mCi 111 h 

B 
16,71 mCi 
14/10 12h 

16,67 mCi 
14/10 18h 

16,69 mCi 6 h 

C 
15,65 mCi 
21/10 12h 

14,66 mCi 
28/10 12h 

15,15 mCi 168 h 

D 
14,66 mCi 
28/10 13h 

14,62 mCi 
28/10 19h 

14,64 mCi 6 h 

Fonte: autor da tese. 
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Tabela 7 – Doses estimadas para os experimentos com filmes radiocrômicos. 

 

 

r           𝜽 

Dose estimada para distância 𝒓 e ângulo 𝜽, em Gy 

Filme A Filme B Filme C Filme D 

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 

0,5 cm 266,26 224,71 13,92 11,75 353,76 298,56 12,21 10,30 

1 cm 69,85 46,16 3,65 2,41 92,81 61,34 3,20 2,12 

2 cm 17,81 11,24 0,93 0,59 23,67 14,93 0,82 0,52 

3 cm 8,66 5,61 0,45 0,29 11,51 7,45 0,40 0,26 

4 cm 4,00 3,09 0,21 0,16 5,32 4,11 0,18 0,14 

5 cm 3,11 2,41 0,16 0,13 4,13 3,20 0,14 0,11 

7 cm 1,47 1,05 0,08 0,06 1,95 1,40 0,07 0,05 

10 cm 0,67 0,40 0,03 0,02 0,89 0,53 0,03 0,02 

Fonte: autor da tese. 

 

Utilizando as doses estimadas para os filmes A e C para distâncias a 

partir de 2 𝑐𝑚 e para os filmes B e D para distâncias menores do que 2 𝑐𝑚, a dose 

estimada fica abaixo de 20 𝐺𝑦 para qualquer ponto que será avaliado, justificando 

o uso dessa configuração. 

Os tempos planejados foram seguidos durante a execução do projeto. 

Com as respostas obtidas a partir das leituras da curva TL e dos PVs dos filmes 

digitalizados, os dados foram organizados e os parâmetros do TG-43 U1 calculados 

para comparação com aqueles obtidos computacionalmente pelo uso de um código 

de Monte Carlo. 

 

4.5 Dosimetria com simulação por método de Monte Carlo 

Monte Carlo é o nome dado a uma classe de métodos estatísticos que 

utilizam amostragens aleatórias e se baseiam na Lei dos Grandes Números (LGN) 

para simular um fenômeno real, a partir das interações dos objetos que o compõem 

e das restrições impostas pelo meio. Simulando o comportamento de um objeto 

pela escolha aleatória de suas ações dadas as condições de possibilidades e 

probabilidades associadas, e repetindo esse procedimento um número de vezes 

suficiente para que o resulta convirja para o mesmo comportamento, argumenta-se 

que este é o comportamento mais esperado para o fenômeno real sendo simulado. 

Métodos de Monte Carlo têm vasta aplicação porque não são restritos a um único 

campo, podendo ser utilizados para estimar o comportamento de diversos sistemas 
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contanto que haja um fenômeno estocástico envolvido e que seu funcionamento 

interno seja razoavelmente conhecido, para propor as condições de simulação. 

Algumas possíveis aplicações do método são: ciências sociais, crescimento 

populacional, fluxo de tráfego, análises econômicas, genética, previsão do tempo, 

padrões de coloração em animais, física do estado sólido, engenharia de produção 

e transporte de partículas, entre outras (BIELAJEW, 2020; KROESE, 2014). Esta 

última, por si só, abre uma vasta gama de possibilidades para aplicação do método, 

como usos em radioterapia, física de reatores nucleares, radioproteção, radiologia 

médica e industrial; e é a que mais interessa a este trabalho, uma vez que a 

dosimetria não apenas faz uso dos métodos de Monte Carlo, mas eles são 

considerados padrão-ouro para comparação pelos protocolos, como o TG-43 U1 e 

outras publicações da AAPM (WILLIAMSON, 1998) que notam que pelo menos um 

método de dosimetria experimental, mas idealmente dois, e uma simulação de 

Monte Carlo devem ser realizados e comparados para caracterização e validação 

do uso de novas fontes de baixas energias em braquiterapia. 

Os métodos de Monte Carlo não são determinísticos, isto é, eles não 

calculam uma única solução definitiva dado o mesmo problema; ao invés disso eles 

são estocásticos, o que significa que estão associados a eventos estatísticos com 

probabilidades bem definidas, mas que a chance de seguir determinado estado de 

ações ou outro depende de um gerador de número aleatório, que pode ser alterado 

para gerar uma resposta ligeiramente diferente. Contudo, a eficiência dos métodos 

de MC é que, para um número razoavelmente grande de simulações repetidas nas 

mesmas condições, os diferentes caminhos possíveis para os objetos simulados 

acabam eventualmente convergindo para o comportamento real do fenômeno. O 

caso do transporte de partículas é uma situação em que a aplicação do MC é ideal, 

uma vez que se trata de um grande número de partículas interagindo sob leis 

específicas com o meio (leis de interação da radiação com a matéria) com 

probabilidades associadas de diferentes resultados (probabilidade de emissão da 

partícula por diferentes vias na produção desta; probabilidade de diferentes 

interações destas com o meio, pelos dados das seções de choque). Para alguns 

problemas, métodos determinísticos são muito mais eficientes do que métodos 

heurísticos ou de Monte Carlo, porque sua simplicidade permite que uma resposta 

optimizada seja gerada rapidamente. O tempo que um objeto solto no ar demorará 

para alcançar o chão, por exemplo, pode ser facilmente calculado por leis 
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determinísticas e com ótima incerteza associada; não são esperados resultados 

muito diversos em múltiplas repetições deste fenômeno. Contudo, se a 

complexidade do problema aumenta, por exemplo se colocando diversos 

obstáculos que atravessam a trajetória do objeto e podem desviá-lo, achar a 

solução mais provável analisando a trajetória do objeto em diversas repetições do 

experimento pode ser mais fácil do que tentar avaliar qual de todas as respostas 

possíveis é aquela com maior probabilidade individual de ocorrer. De fato, os 

problemas reais geralmente envolvem um nível de complexidade maior do que 

aqueles teóricos, em que todas as interações possíveis podem ser simplificadas 

por um modelo científico. A Figura 21 mostra uma estimativa de como os métodos 

estocásticos, como os de Monte Carlo, se tornam uma alternativa mais viável de 

cálculo em termos de esforço computacional e tempo de resolução do que os 

métodos analíticos determinísticos, conforme cresce a complexidade do problema. 

Como o transporte de partículas é um problema real altamente complexo, que 

envolve diversas diferentes interações da partícula com o meio, com diferentes 

trajetórias possíveis e produção de partículas secundárias, os métodos de MC 

passam a ser a escolha ideal para resolução computacional deste tipo de problema. 

 

Figura 21 – Comparação do tempo de resolução pela complexidade do problema entre 
métodos analíticos e de Monte Carlo. 

 
Fonte: (BIELAJEW, 2020). 

 

O uso do método de Monte Carlo não está necessariamente atrelado a 

uma resolução computacional, mas a capacidade dos computadores de se dedicar 

a milhões de operações por segundo aumenta significantemente a complexidade 
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dos problemas que podem ser resolvidos pelo método. Assim, com o avanço do 

poder de cálculo dos computadores, surgiram códigos de MC, isto é, algoritmos de 

computador que podem aplicar o método de MC mediante determinada entrada e 

oferecer uma saída como resposta (BIELAJEW, 2020). Os códigos de MC são 

geralmente escritos já voltados para um campo de aplicação, e muitos existem para 

o transporte de partículas, especialmente para uso na área médica. Alguns 

exemplos já citados anteriormente na revisão bibliográfica são o EGSnrc ou o 

PENELOPE, além da série de códigos MCNP, que ganhou notoriedade pelo seu 

histórico e seus recursos. 

A sigla MCNP significa Monte-Carlo N Particle transport code (código de 

transporte de N partículas pelo método de Monte Carlo, em tradução livre). A 

aplicação do método de MC no transporte de radiações foi desenvolvida pelo 

Laboratório Nacional de Los Alamos (Los Alamos National Laboratory, LANL) nos 

anos 1940, para estudo do transporte de nêutrons e criticalidade no contexto do 

desenvolvimento dos primeiros reatores nucleares e bombas nucleares. Na época, 

o laboratório havia desenvolvido diversos códigos especializados, que foram 

crescendo ao longo dos anos 50 e 60 até que foram unidos em um único código de 

uso geral, o MCNP, no ano de 1977. O ano oficial definido para a formalização do 

método de MC é de 1947, o que faz com o que o atual ano de 2022 seja o 

aniversário de 75 anos da técnica e de 45 anos do código MCNP. As duas primeiras 

versões do código eram de uso restrito ao LANL, mas em 1983 a versão MCNP3 

foi disponibilizada para outros centros de estudo pelo Centro Computacional de 

Informações sobre Segurança de Radiação (Radiation Safety Information 

Computational Center, RSICC), centro de análise do Laboratório Nacional de Oak 

Ridge, que responde diretamente ao departamento de energia dos Estados Unidos 

da América e é responsável por gerenciar a distribuição de dados e softwares na 

área do transporte de radiação. A primeira versão do MCNP4, que permitia também 

o transporte de elétrons, foi no ano de 1990, enquanto que a primeira versão 

distribuída do MCNP5, com diversas outras funções como a superposição de uma 

malha de cálculos, função utilizada neste trabalho, foi de 2002. Enquanto novas 

versões dos códigos MCNP4 e MCNP5 eram liberadas, também surgiu a linha 

paralela MCNPX, com o X significando extended (estendido), cujo foco era ampliar 

os tipos de partículas que poderiam ser transportadas pelo código, incluindo íons 

pesados e outros 33 tipos de partículas. A primeira versão do MCNP6, código 



113 
 

utilizado neste trabalho, foi publicada em 2013, incluindo todas as capacidades das 

versões MCNP5 e MCNPX anteriores, além de diversas novas, tornando-se o 

código de MC mais potente divulgado pelo LANL até a atual data (SOOD, 2017). 

O funcionamento do código MCNP6 é baseado no método de MC da 

seguinte forma: o usuário define, no código de entrada, a configuração espacial da 

simulação, com geometria dos objetos existentes, suas composições materiais e 

densidades. Dentro da região definida como fonte, uma partícula é gerada com 

todas as suas variáveis escolhidas aleatoriamente dentro do espaço de 

amostragem, como localização inicial nos três eixos cartesianos, vetor de 

deslocamento nos três eixos cartesianos, energia e tempo. Então, o código calcula 

sua trajetória até a próxima interação dentro do material que se encontra, ou até a 

próxima interface, quando as probabilidades de cada tipo de interação são 

alteradas considerando o novo material e sua densidade. As probabilidades de 

interação são definidas pelas bibliotecas de seções de choque incorporadas ao 

código, compilados de diversos grupos de pesquisa. Quando a partícula sofre 

determinado tipo de interação, determinada aleatoriamente pela probabilidade de 

cada uma, o resultado dessa interação também é determinado aleatoriamente, 

como a nova direção da partícula no caso de um espalhamento ou a quantidade de 

energia depositada no local. Partículas secundárias podem também ser 

transportadas, ou podem ser consideradas como deposição local de energia, 

dependendo dos parâmetros selecionados para a simulação. Este processo 

continua até que a partícula original perca a maior parte de sua energia, ficando 

abaixo de um limite chamado energia de corte (cutoff energy), quando é 

considerado que houve deposição local do resto de sua energia. Este processo é 

repetido quantas vezes o usuário definir e o resultado final é calculado pelo 

programa com base na média de todas as partículas iniciais geradas que foram 

acompanhadas (chamadas de histórias-partículas). 

A quantidade que será propriamente calculada é definida pelo usuário a 

partir do cartão de cálculo (cartão tally). Os cartões, uma referência aos cartões 

perfurados usados antigamente em computadores, são as informações de entrada 

para o código, escritos num arquivo de entrada (input). O arquivo de entrada do 

MCNP deve ser escrito em três blocos de informações, em que os dois primeiros 

definem a geometria do problema, sendo que o segundo define as superfícies e o 

primeiro as utiliza para delimitar células, que são regiões no espaço com 
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propriedades homogêneas, como composição e densidade. No terceiro bloco são 

definidos os parâmetros físicos da simulação, como posição e espectro de energia 

da fonte, tipos de partículas transportadas, energia de corte, cálculo requisitado 

(tally), número de histórias-partículas, entre diversas outras opções de controle 

sobre a simulação. Após ser processado pelo código e de um tempo para o cálculo, 

o MCNP gera um ou mais arquivos de saída (output), onde constam informações 

sobre a simulação e a resposta calculada, incluindo incerteza do tipo A associada. 

Os cartões tally são representados no MCNP por uma letra 𝐹 seguida de 

um número variando entre 0 e 9999, do qual os primeiros dígitos servem somente 

para organização do usuário e apenas o último dígito explicita que tipo de cálculo 

está sendo requisitado. Existem sete tipos de cálculos padrões que o MCNP pode 

realizar, baseado nos sete últimos dígitos possíveis para os cartões tally: 𝐹1, 𝐹2, 

𝐹4, 𝐹5, 𝐹6, 𝐹7 e 𝐹8. A cada cartão tally deve ser associado um tipo de partícula, 

como fótons, nêutrons ou elétrons, para que o código execute o cálculo para o tipo 

correto de partícula especificado, e também pode ser associado um asterisco ∗, 

que altera a resposta dependendo de qual tally foi requisitado (WERNER, 2017). A 

Tabela 8 indica a função dos sete tallies padrões, bem como suas dimensões de 

saída para a versão padrão e para a versão modificada com o asterisco. 

 

Tabela 8 – Tallies padrões do MCNP6, suas funções e unidades de medida. 
 

𝑭𝒏 Descrição do tally Unidade (𝑭𝒏) Unidade (∗ 𝑭𝒏) 

𝑭𝟏  Corrente integrada por uma superfície partículas  MeV  

𝑭𝟐  Fluxo por uma superfície partículas/cm²  MeV/cm²  

𝑭𝟒  Traço médio do fluxo por uma célula partículas/cm²  MeV/cm²  

𝑭𝟓  Fluxo num detector pontual ou anelar partículas/cm²  MeV/cm²  

𝑭𝟔  Energia depositada numa célula MeV/g  GJ/g  

𝑭𝟕  Deposição de energia de fissão numa célula MeV/g  GJ/g  

𝑭𝟖  Pulsos num detector pulsos  MeV  

Fonte: (WERNER, 2017). 

 

Para os tallies de 𝐹1 a 𝐹5, o uso do asterisco altera o cálculo do número 

de partículas (por área) para a energia (por área); para os tallies 𝐹6 e 𝐹7, que já 

calculam energia depositada por massa, o uso do asterisco meramente altera a 

unidade de saída de múltiplos de elétrons-volt para múltiplos de joules; e para o 

tally 𝐹8, que calcula os pulsos num detector, também se altera a resposta para a 

energia medida no detector. É importante ressaltar que existem cartões adicionais 
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que alteram as respostas dos tallies dependendo das especificações do usuário. 

Pode-se, por exemplo, dividir os pulsos (ou energias) medidas pelo tally 𝐹8 por 

faixas de energia, criando-se um espectro de detecção; ou multiplicar o fluxo médio 

de partículas do tally 𝐹4 pela energia média absorvida pelo meio, reproduzindo-se 

o tally 𝐹6; ou ainda multiplicar a energia depositada por partícula do tally 𝐹6 pelo 

número de partículas emitidas pela fonte e por sua atividade, obtendo uma resposta 

diretamente em taxa de dose. 

 

4.5.1 Cálculo de dose pelo código MCNP6 

  O código MCNP6 apresenta três tallies que podem calcular, direta ou 

indiretamente, a quantidade de energia depositada no meio: 𝐹4, 𝐹6 e 𝐹8. 

O tally que mais diretamente pode ser utilizado para o cálculo de dose é 

o 𝐹6,  uma vez que sua definição, como vista na Tabela 8, é de energia depositada 

numa célula, que é justamente um volume com certa densidade, tendo, portanto, 

unidades de energia depositada por massa. De fato, se a variação ∗ 𝐹6 for utilizada, 

as unidades desta resposta se tornam 𝐺𝐽/𝑔, o equivalente a 1012 𝐽/𝑘𝑔, ou 1 𝑇𝐺𝑦. 

Se o usuário especificar que deseja acompanhar o transporte de partículas 

secundárias, a energia média depositada por elas é também definida. Caso 

contrário, sua energia é considerada como depositada localmente, o que é válido 

no caso dos fótons se equilíbrio eletrônico for considerado. Equilíbrio eletrônico 

pode ser considerado se é esperado, para determinado volume, que sejam 

numericamente iguais as quantidades de energia que deixam e entram neste 

volume, através de elétrons secundários gerados ou da radiação bremmstrahlung. 

Considerando o espectro de energia do Irídio-192 (IAEA, 2022), que apresenta 

picos relevantes de emissão apenas em energias abaixo de 612,5 𝑘𝑒𝑉, com os 

cinco picos superiores tendo probabilidade de emissão menor do que 0,3 %, três 

deles com probabilidade menor do que 0,02 %, pode-se considerar que o espectro 

de elétrons secundários gerados no meio terá intensidade significante apenas 

abaixo deste limiar de 612,5 𝑘𝑒𝑉. Para esta energia, o alcance médio dos elétrons 

na água e em tecido mole é de aproximadamente 2,3 𝑚𝑚, sendo que para a energia 

média de emissão de fótons do Irídio-192, de 350 𝑘𝑒𝑉, é de aproximadamente 

1 𝑚𝑚 (BERGER, 2017). Desta forma, para as dimensões das estruturas estudadas 

neste trabalho, é razoável considerar o equilíbrio eletrônico para irradiação com 
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Irídio-192 em meio homogêneo de água. Assim, o cálculo do tally 𝐹6 com deposição 

local, que seria o equivalente ao kerma, pode ser considerado numericamente igual 

à dose absorvida localmente, sendo o tally de uso mais simples para estimativa de 

dose disponível e tendo sido utilizado neste trabalho. 

Outro tally que pode ser utilizado para cálculo de dose é o 𝐹4, que calcula 

traço médio de partículas por uma célula. Este valor pode ser convertido em dose 

utilizando um cartão adicional, o 𝐷𝐸/𝐷𝐹, que permite converter os valores obtidos 

pelo tally a partir de uma tabela definida por faixas de energia. Neste caso, pode-

se utilizar uma tabela com os valores do coeficiente de absorção de energia em 

massa 
𝜇𝑒𝑛

𝜌⁄  em adição ao tally ∗ 𝐹4 para fótons, calculando a energia média das 

partículas numa célula e multiplicando por este fator para obter a deposição média 

de energia na célula por aquela partícula, ou valores de mass stopping power em 

adição ao tally 𝐹4 para elétrons, um procedimento análogo que irá resultar na média 

de energia perdida pelos elétrons para o meio. Com esta opção, o tally 𝐹4 simula o 

funcionamento do tally 𝐹6, estando sujeito às mesmas considerações feitas no 

parágrafo anterior. Apesar de perder em praticidade, por exigir a inserção manual 

destes dados, esta opção tem a vantagem de poder ser utilizada para facilitar o 

cálculo de 𝐷𝑤,𝑚 (cálculo de dose com transporte no meio, mas deposição em água), 

definindo o material da célula realisticamente mas sua absorção com os 

coeficientes para a água. Além disso, o tally 𝐹4 pode ser utilizado com uma variação 

chamada 𝐹𝑀𝐸𝑆𝐻4, que permite seu cálculo em uma malha definida 

geometricamente, especialmente útil para cálculo dos parâmetros do TG-43 U1, 

uma vez que uma malha cilíndrica pode ser definida, enquanto o tally 𝐹6 não possui 

esta opção. Por este motivo, este cartão também foi utilizado neste trabalho. 

O último cartão que pode ser usado para cálculo de dose no código 

MCNP6 é o tally 𝐹8, contagem de pulsos em um detector. Com a variação ∗ 𝐹8, 

este cartão passa a contar as energias em uma célula, portanto sendo também 

numericamente igual a dose. Contudo, a metodologia de cálculo deste cartão é 

muito diferente dos outros, que trabalham com valores macroscópicos de 

distribuições médias de energia, aproximações razoáveis para o valor real 

considerando a LGN. No caso do tally 𝐹8, o cálculo é realizado a nível microscópico, 

com cada deposição individual de energia pelas partículas sendo considerada em 

cada interação. Por isso, sendo transportados os elétrons secundários, este cartão 
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permite um cálculo extensivo da dose, sem a necessidade de aproximações. 

Contudo, devido ao número de cálculos que devem ser realizados e registrados, 

este cartão demanda maior esforço computacional e tempo de simulação, 

tornando-se menos prático para simulações múltiplas com alto número de 

partículas. Por isto, e considerando que as aproximações dos tallies 𝐹4 e 𝐹6 são 

válidas e recomendadas pelo manual do software dentro das incertezas 

associadas, o tally 𝐹8 não foi utilizado neste trabalho (WERNER, 2017). 

 

4.5.2 Parâmetros de simulação e cálculo dos parâmetros do TG-43 U1 

Duas principais simulações foram realizadas para o cálculo dos 

parâmetros do TG-43 U1. A primeira é exclusiva para o cálculo de 𝑆𝐾, uma vez que 

este parâmetro tem uma metodologia diferente de obtenção, em uma geometria em 

que a fonte está localizada no vácuo e o kerma é calculado em um anel de ar a 1 m 

de distância. A segunda é para o cálculo dos parâmetros Λ, 𝑔𝐿(𝑟) e 𝐹(𝑟, 𝜃), que 

dependem do cálculo das taxas de dose em diversos pontos identificados por uma 

geometria cilíndrica conforme o sistema de coordenadas apresentado na Figura 7.  

A função de geometria 𝐺𝐿(𝑟, 𝜃) não precisa ser estimada por simulações 

de MC, uma vez que é definida apenas geometricamente e pode ser calculada a 

partir da Equação 4, a partir do comprimento do núcleo ativo da semente, 𝐿, e das 

coordenadas para cada ponto de cálculo, 𝑟 e 𝜃. Contudo, a Equação 4 apresenta 

outra variável, 𝛽, que está definida na Figura 7 e brevemente no texto do protocolo. 

Contudo, uma fórmula para o cálculo de 𝛽 não é apresentada no protocolo, ainda 

que possa ser obtida a partir dos parâmetros já conhecidos, 𝐿, 𝑟 e 𝜃. Para o cálculo 

da função de geometria sua forma geral foi desenvolvida algebricamente a partir 

daquela apresentada na Equação 4 e seu cálculo foi realizado para todos os pontos 

de interesse por um algoritmo programado no software Microsoft Excel. O 

desenvolvimento algébrico que leva à forma de 𝐺𝐿(𝑟, 𝜃) em função apenas do 

parâmetro 𝐿 e das variáveis 𝑟 e 𝜃 é apresentado no Apêndice A.2. 

Como o cálculo da dose de acordo com o TG-43 U1 não leva em 

consideração o meio real de propagação, a propagação dos fótons internos à fonte 

foi simulada em um arquivo separado. Cada vez que um fóton deixava a superfície 

externa da semente, era registrado em um arquivo separado conhecido como 

arquivo de espaço de fases. Este arquivo foi utilizado como fonte nas outras 
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simulações, de forma que o espectro de emissão de fótons era emitido a partir da 

posição virtual da semente em meio homogêneo de água. Nesta simulação, a 

geometria foi tal como apresentada na Figura 9b e com os materiais de acordo com 

a Tabela 9. Um total de 109 histórias-partículas foram geradas, suficiente para que 

mesmo eliminados os fótons que foram absorvidos internamente à fonte, ainda 

restem mais de 108 histórias-partículas únicas para as outras simulações. 

Os materiais utilizados em todas as simulações foram vácuo, água e ar 

para os meios externos, irídio e titânio para a semente, fluoreto de lítio e filme RW1 

para os dosímetros para as simulações de planejamento, e silástico e liga de ouro 

para as estimativas de dose no olho humano. Todos estes materiais, suas 

composições e densidades estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Composição e densidade dos materiais utilizados nas simulações computacionais. 
 

Material 
Composição 

(Fração de Massa) 
Densidade 

Água 100 % 𝐻2𝑂 0,98 𝑔/𝑐𝑚³ 

Ar 

(seco, perto do nível do mar) 

(BERGER, 2017) 

0,0124 % 𝐶 

75,5268 % 𝑁 

23,1781 % 𝑂 

1,2827 % 𝐴𝑟 

1,2 ∙ 10−3  𝑔/𝑐𝑚³ 

Irídio 100 % 𝐼𝑟 22,56 𝑔/𝑐𝑚³ 

Titânio 100 % 𝑇𝑖 4,54 𝑔/𝑐𝑚³ 

Fluoreto de Lítio 100 % 𝐿𝑖𝐹 2,64 𝑔/𝑐𝑚³ 

Filme RW1 

(SCHOENFELD, 2015) 

13,19 % 𝐻 

79,41 % 𝐶 

3,81 % 𝑂 

0,91 % 𝑀𝑔 

2,68 % 𝐶𝑎 

0,97 𝑔/𝑐𝑚³ 

Silástico 

(CHIU-TSAO, 2012) 

39,9 % 𝑆𝑖 

28,9 % 𝑂 

24,9 % 𝐶 

6,3 % 𝐻 

0,005 % 𝑃𝑡 

1,12 𝑔/𝑐𝑚³ 

Liga de Ouro Modulay 

(CHIU-TSAO, 2012) 

77 % 𝐴𝑢 

14 % 𝐴𝑔 

8 % 𝐶𝑢 

1 % 𝑃𝑑 

15,8 𝑔/𝑐𝑚³ 

Fonte: autor da tese; referências de informações extraídas de outras fontes presentes na tabela. 
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Em 2018, a AAPM publicou o relatório do seu Task Group 268, com 

recomendações para formalizar a publicação de dados obtidos com uso de códigos 

de Monte Carlo. O protocolo sugere que as publicações que façam uso de 

simulações de MC apresentem uma série de informações relacionadas à 

simulação, a maior parte destes dados organizados em uma tabela. Como este 

trabalho fez extenso uso do código MCNP6, a Tabela 10 a seguir apresenta a maior 

parte das informações gerais ou específicas para cada simulação, sendo que outros 

detalhes sobre simulações individuais podem ser encontrados nas descrições e 

resultados das mesmas, no corpo do texto e nas tabelas e figuras associadas. 

 

Tabela 10 – Especificações das simulações de Monte Carlo com o código MCNP6 utilizadas 
neste trabalho, conforme recomendações do TG-268. 
 

Item Descrição 

Software MCNP6 (1.0) (PELOWITZ, 2013). 

Hardware 
Processador Intel® dual core i5-7200U de 7th gen com 8 GB 

RAM (clock speed de 2.5 GHz, acelerado até 3.1 GHz). 

Geometria 

• Fonte inserida em esfera de água com 30 𝑐𝑚 de diâmetro 

para a simulação principal, e em vácuo cercada por um 

anel de ar com secção quadrada de 1 𝑐𝑚² para a 

simulação do cálculo da intensidade de kerma no ar, 

conforme recomendações do TG-43 U1 (RIVARD, 2004); 

• Fonte inserida em um aplicador COMS de 20 𝑚𝑚 

modelado conforme os dados do TG-129, acoplado ao 

modelo matemático do olho humano apresentado na 

Figura 8, para as estimativas de dose no olho humano 

(CHIU-TSAO, 2012; YORIYAZ, 2005). 

Materiais Ver Tabela 9 para materiais e referências. 

Fonte 
Descrita na seção 4.1 e Figura 9b. Espectro de saída salvo em 

arquivo de espaço de fases gerado com 109 histórias-partículas. 

Física e 

Transporte 

• Dados de seção de choque obtidos pela biblioteca 

MCPLIB04 disponível no código (WHITE, 2003); 

• Espectro de emissão de fótons do Irídio-192 obtido da 

Nuclear Data Sheets, retirado do National Nuclear Data 

Center da Brookhaven National Laboratory (NuDAT, 2022); 
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• Transporte realizado conforme parâmetros padrões do 

código, com cutoff de energia de 1 𝑘𝑒𝑉 (fótons com energia 

abaixo deste limite inferior não são transportados). 

Cálculo 

• O tally FMESH4 com geometria cilíndrica foi usado em 

conjunto com o cartão DE/DF, calculando traço médio de 

partículas em uma célula, combinado com dados do 

coeficiente de absorção de energia de massa, permitindo 

estimar energia média depositada no meio (kerma), tomada 

como sendo numericamente igual à dose absorvida, uma 

vez que foi considerado que existe equilíbrio eletrônico; 

• Para a simulação da intensidade de kerma no ar, o tally F6 

foi utilizado, estimando diretamente o kerma no material em 

que a partícula interagiu; o tally F6 também foi utilizado na 

estimativa de dose no olho humano, sendo considerado 

numericamente igual à dose absorvida. 

• Para cada simulação, um total de 108 histórias-partículas 

foram geradas, levando a uma incerteza do tipo A calculada 

pelo MCNP6 menor do que 1 % para todos os pontos 

abaixo de 𝑟 =  7 𝑐𝑚 e menor do que 1,8 % para todos os 

pontos da simulação, em todas simulações realizadas. 

Análise 

• A simulação para obtenção dos parâmetros do TG-43 U1 

foi realizada com uso do cartão DE/DF com dados do 

coeficiente de absorção de energia de massa 
𝜇𝑒𝑛

𝜌⁄ ; 

• Os resultados não foram filtrados nem receberam 

nenhum tipo de tratamento pós-simulação, com exceção 

de conversão de unidades e obtenção da razão entre as 

taxas de doses obtidas em pontos específicos para 

obtenção dos parâmetros do TG-43 U1. 

Validação 
Na seção 5.3 é apresentada e discutida a comparação de dados 

obtidos pela simulação com os obtidos experimentalmente. 

Fonte: autor da tese.  
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Após as simulações, os dados que exigiam análises foram sempre 

exportados para o software MATLAB®, na forma de matrizes, onde passaram pelas 

conversões numéricas necessárias e apresentados na forma de gráficos e 

imagens, quando necessário. 

 

4.5.3 Variação dos parâmetros de produção 

O TG-43 U1 formaliza a metodologia de cálculo de dose na água para 

braquiterapia, enquanto outros documentos posteriores, como o TG-186, baseados 

em diversas observações científicas relatadas em artigos já citados na seção 3 

desta tese, questionam esta metodologia por não levar em consideração as 

heterogeneidades do meio, que impactam de forma significante na distribuição de 

dose. Outras considerações descartadas quando se considera um meio 

homogêneo e infinito de água são os limites do paciente e o impacto da presença 

da própria fonte no meio. Porém, um aspecto que não foi discutido pelo TG-43 U1 

e seus sucessores foram as diferenças na produção da própria fonte. 

A produção de fontes padronizadas que possam ser avaliadas 

dosimetricamente como conjunto é de responsabilidade de seus fabricantes, uma 

vez que a dosimetria é realizada com fontes que não serão as mesmas unidades 

utilizadas na prática clínica. A caracterização dosimétrica depende de um dos 

parâmetros do TG-43 U1 ser medido previamente, a intensidade de kerma no ar 

𝑆𝐾, que deve ser medido em laboratório primário especializado, com a 

recomendação do TG-43 U1 sendo o NIST, que possui para esta função uma 

câmara de ionização de ângulo amplo de ar livre (Wide-Angle Free-Air Chamber, 

WAFAC). Contudo, defeitos na fabricação de uma fonte ou de um lote podem tornar 

as fontes fundamentalmente diferentes daquela utilizada para obtenção do valor de 

𝑆𝐾, fazendo com que toda a caracterização dos parâmetros do TG-43 U1, que se 

baseia neste valor, seja imprecisa. Para evitar isso, o protocolo de produção de 

fontes utilizado pelo LPFRT do IPEN prevê o descarte de fontes que estiverem fora 

da padronização; contudo, uma certa margem para os parâmetros de produção é 

esperada. Feher (2014), responsável pelo desenvolvimento do processo de solda 

das cápsulas de titânio, explicita alguns formatos de solda que são descartados 

após visualização em microscópio, além de uma distribuição do tamanho de 70 

fontes obtidas, tamanho que pode variar justamente dependendo da solda. Além 

disso, os cálculos de MC geralmente são realizados considerando o modelo 
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geométrico nominal da fonte, que pode não ser uma representação fiel da fonte 

média produzida, além de que estes modelos geralmente representam o núcleo 

ativo da fonte na posição central, enquanto ele está, na verdade, livre para se 

movimentar e restringido apenas pela parede interna da cápsula de titânio. 

Uma consideração importante feita por Feher (2014), que não havia sido 

considerada no modelo geométrico da fonte descrito por Mattos (2013), é que as 

duas soldas de cada semente não são iguais: enquanto a primeira forma um 

esferoide, a segunda é afetada pela pressão interna da cápsula da semente, agora 

fechada, e forma um semiesferoide, tornando a semente não simétrica 

considerando sua orientação. A Figura 22, reproduzida da tese de Feher (2014), 

demonstra esta diferença. Considerar esta diferença nas duas extremidades 

implica em ter que considerar sua orientação em cada aplicação clínica, tornando 

o processo mais lento e expondo mais o médico à fonte enquanto prepara o 

aplicador oftálmico. Por isso, é importante avaliar se esta variação na produção da 

fonte, bem como as outras já citadas, impacta o perfil de dose entregue pela 

semente, para consideração no planejamento da dose entregue ao paciente. Por 

isso, todas as simulações realizadas para este fim levaram em consideração a 

assimetria nas soldas da semente. 

 

Figura 22 – Microscopia óptica das extremidades da capsula de titânio soldadas: a) segunda 
solda, colapsada pela pressão interna; e b) primeira solda, em formato esferoide. 

 

Fonte: (FEHER, 2014). 

 

Neste trabalho, propôs-se estimar o impacto na distribuição de dose 

gerado pela variação de dois parâmetros dentro dos limites esperados. A 

distribuição obtida pela fonte nominal com a simulação de MC foi comparada com 

a distribuição média obtida pela irradiação de 70 fontes com diferentes tamanhos 

de solda, de forma a reproduzir a distribuição real de 70 comprimentos da fonte 
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medidos por Feher (2014), considerando que o tubo inicial foi cortado do mesmo 

tamanho e que esta oscilação no comprimento final se deve apenas ao processo 

de soldagem da semente. Diferente do comprimento nominal da fonte de 4,5 𝑚𝑚, 

os valores medidos por ele mostraram que este é, de fato, o comprimento mínimo 

obtido, enquanto o máximo é de 4,67 𝑚𝑚 e a média de 4,57 ±  0,04 𝑚𝑚, e a moda 

4,55 𝑚𝑚, variações que devem ser investigadas pois podem impactar 

consideravelmente a dose entregue ao paciente. Além disso, outras 70 simulações 

foram geradas a partir da translação do núcleo da semente dentro do espaço livre 

no interior dela a partir de um gerador de números aleatórios e dos limites 

estabelecidos pelas dimensões internas das sementes. Para este segundo 

parâmetro, a translação foi realizada individualmente nos eixos 𝑥, 𝑦 e 𝑧, e nenhum 

movimento de rotação ou precessão foi considerado. As Figuras 23 e 24 mostram 

exemplos de imagens da fonte modelada com variações no tamanho da solda e na 

posição do núcleo, respectivamente. 

 

Figura 23 – Exemplos de sementes modeladas com soldas de diferentes espessuras:                
a) semente de comprimento máximo, 4,67 mm; b) semente de comprimento mínimo, 4,50 mm. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

A avaliação destes resultados foi realizada em duas frentes: primeiro, o 

valor médio de dose obtido entre as 70 distribuições para cada parâmetro variado 

foi comparado pixel a pixel com a distribuição nominal; depois, o desvio-padrão das 

70 distribuições para cada parâmetro foi analisado pixel a pixel. A primeira análise 

foi realizada com a função de avaliar se a geometria nominal da fonte seria uma 

aproximação razoável para representar as variações reais encontradas em sua 
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fabricação, permitindo avaliar também se a distribuição de dose obtida a partir dela 

seria confiável. A segunda análise foi utilizada para avaliar o quanto a variação de 

cada parâmetro na produção da fonte poderia impactar a incerteza na distribuição 

final de dose. 

 

Figura 24 – Exemplos de sementes modeladas com núcleos em diferentes posições 
escolhidas aleatoriamente para ocupar o espaço disponível no interior. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

4.5.4 Estimativa de dose no olho humano 

Apesar da caracterização dosimétrica inicial da semente conforme o 

TG-43 U1 ser realizada em meio infinito e homogêneo de água e, portanto, de não 

prever a geometria e características das estruturas anatômicas do paciente, neste 

trabalho optou-se por realizar uma primeira estimativa da dose entregue por esta 

fonte no olho humano e suas estruturas. Para isto, o modelo matemático do olho 

humano desenvolvido por Yoriyaz et al. (2005) e apresentado na Figura 8 foi 

utilizado, uma vez que o autor da tese possuía experiência previa com o modelo, 
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pois já o tinha utilizado para estimar a dose nestas estruturas a partir de sementes 

com Iodo-125 como radioisótopo (ANGELOCCI, 2016). 

O tumor sugerido pelo modelo utilizado possui altura apical de 11,5 𝑚𝑚 

e diâmetro basal de 16 𝑚𝑚, configurando um tumor grande conforme a divisão 

utilizada pelo COMS. O aplicador oftálmico sugerido por Yoriyaz et al. (2005) foi o 

modelo COMS de 20 𝑚𝑚 de diâmetro com capacidade para 24 sementes, conforme 

a distribuição apresentada na Figura 2. As simulações realizadas para este trabalho 

consideraram o mesmo tamanho de tumor e de aplicador, mas foram realizadas 

estimativas tanto para uma única semente ocupando a posição central quanto para 

o carregador completo de sementes, todas com a mesma atividade. Esta atividade 

não foi definida, pois os dados foram apresentados em razão da dose total no ápice 

do tumor; esta consideração apenas é importante para explicitar que a 

probabilidade de emissão de uma história-partícula foi igual para todas as 

sementes. Além disso, para fins de comparação, estas mesmas simulações foram 

repetidas com as sementes de Irídio-192 produzidas no IPEN sendo substituídas 

por sementes de Iodo-125 modelo Amersham OncoSeed 6711, um modelo padrão 

muito revisado nas publicações sobre dosimetria. O objetivo desta comparação foi 

avaliar o impacto nas estruturas sadias do olho humano em relação ao uso do 

Iodo-125, radioisótopo mais estabelecido para uso oftálmico, com base na 

discussão tratada na seção 3.7 desta tese. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados nesta tese foram divididos primeiramente 

em três seções para os parâmetros do TG-43 U1 obtidos para cada um dos três 

métodos dosimétricos. Uma quarta seção trata da comparação destes resultados. 

A quinta e a sexta seção tratam dos outros resultados obtidos para além daqueles 

propostos pelo TG-43 U1. 

 

5.1 Parâmetros obtidos pela dosimetria termoluminescente 

Os resultados obtidos na leitura termoluminescente dos TLDs foram 

processados com apoio do software Microsoft Excel. A taxa de dose no ponto de 

referência foi de �̇�𝑇𝐿𝐷(𝑟0, 𝜃0) = 3,90 𝑐𝐺𝑦/ℎ normalizada para uma atividade de 

1 𝑚𝐶𝑖. Os valores calculados para a função de anisotropia estão apresentados na 

Figura 25. Os valores calculados para a função de dose radial, para as distâncias 

de 1 𝑐𝑚 a 5 𝑐𝑚, respectivamente, são: 1,000;  0,993;  0,997;  1,041;  0,939. 

 

Figura 25 – Função de anisotropia calculada para todos os pontos com leituras TLD. 

 

Fonte: autor da tese. 

 

O comportamento geral da função de anisotropia visto na Figura 25 

segue o esperado dentro da incerteza estatística do método, com exceção das 

medições realizadas para as distâncias de 3 𝑐𝑚 e 4 𝑐𝑚 e para os ângulos de 60°, 

70° e 80°. Esses pontos desviam significantemente do formato geral da curva e, na 
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ausência de qualquer justificativa teórica para este desvio, considerou-se que está 

associado a um erro aleatório, como dano no dosímetro, o que poderia explicar que 

o erro se repita para os mesmos dosímetros utilizados. 

 

5.2 Parâmetros obtidos pela dosimetria com filmes radiocrômicos 

Os filmes radiocrômicos apresentam uma grande vantagem em 

comparação aos TLDs por serem dosímetros bidimensionais, capazes de 

armazenar informações de dose por toda a sua área. Por isso e por exigirem uma 

análise óptica para recuperar estas informações, seu processamento após a 

irradiação é mais complexo. Para os quatro filmes apresentados na Tabela 6, as 

seguintes etapas foram realizadas após as irradiações, com uso do software 

EPSON Scan para a primeira etapa e do software MATLAB® para as posteriores: 

● Digitalização das imagens seguindo o mesmo padrão de orientação, 

com obtenção de cinco imagens consecutivas para cada filme; 

● Carregamento das imagens com o software MATLAB®; 

● Corte das imagens, eliminando a região das bordas, onde o filme é 

manuseado e mais sujeito a acumular poeira; 

● Obtenção da imagem média para as cinco digitalizações de cada filme, 

incluindo dos filmes digitalizados sem dose antes do experimento (brancos); 

● Subtração da imagem média dos filmes em branco da imagem média 

das múltiplas digitalizações para cada filme; 

● Separação dos três canais de cores e descarte dos canais verde e 

azul, mantendo apenas o canal vermelho; 

● Conversão dos PVs do canal vermelho para dose conforme a 

Equação 14; conversão de dose absorvida para taxa de dose com base no tempo 

de irradiação de cada filme; 

● Rotação da imagem para garantir o alinhamento do eixo longitudinal 

da semente com o eixo horizontal da imagem, feito com base na própria imagem 

da semente impressionada no filme pela irradiação, vide Figura 26; 

● Marcação do ponto médio de cada imagem para fins de comparação 

com base no ponto médio da imagem da semente impressionada, vide Figura 26; 

● Obtenção da imagem média entre os filmes A e C (para 𝑟 > 2 𝑐𝑚) e 

entre os filmes B e D (pontos com 𝑟 ≤ 2 𝑐𝑚); sobreposição da imagem média dos 
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filmes B e D com a região central da imagem média dos filmes A e C, garantindo a 

representação de todos os pontos de interesse em uma única imagem; 

● Definição dos pontos de interesse: foram definidos com variação radial 

de 0,5 𝑐𝑚 e radiação angular de 10°, por toda a região do filme; considerando a 

resolução de 300 𝑑𝑝𝑖, ou seja, 300 pontos por polegada, e sua conversão para 

aproximadamente 118 pixels por centímetro; 

● Para cada ponto de interesse, sua dose foi tomada como sendo a 

média das doses de todos os pixels num raio de 1 𝑚𝑚 de distância do pixel central 

para os pontos com 𝑟 > 2 𝑐𝑚 ou num raio de 0,5 𝑚𝑚 para os pontos com 𝑟 ≤ 2 𝑐𝑚; 

● Cálculo dos valores para as funções de anisotropia e função de dose 

radial para os raios e ângulos escolhidos; 

● Geração de gráficos e imagens com base nos dados. 

 

Figura 26 – Marcação para pixel central e para alinhamento da imagem do filme radiocrômico. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

A Figura 27 mostra o mapa de taxa de doses ao redor da semente. É 

possível visualizar a queda da taxa de dose com a distância, bem como para 

angulações próximas de 0° e 180°. Também é possível visualizar com a anisotropia 

se torna menos pronunciada com o aumento da distância. A taxa de dose calculada 

para o ponto de referência foi de �̇�(𝑟0, 𝜃0) = 3,99 𝑐𝐺𝑦/ℎ. 
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Figura 27 – Mapa de taxa de dose ao redor da semente conforme a dosimetria com filmes 
radiocrômicos, em unidades de cGy/h e normalizado para atividade de 1 mCi. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

Na Figura 28 são mostradas as curvas de anisotropia para diversas 

distâncias, calculadas a partir da dosimetria com o filme radiocrômico. O 

comportamento geral esperado para a curva é visível, com uma queda acentuada 

perto de 0° e 180°. Quanto à função de dose radial, 𝑔𝐿(𝑟), os valores encontrados 

para os raios de 0,5 𝑐𝑚 a 5 𝑐𝑚, são mostrados na Tabela 11. 

 

Figura 28 – Função de anisotropia calculada para algumas distâncias e ângulos a partir das 
leituras dos filmes radiocrômicos. 

 
Fonte: autor da tese. 
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Tabela 11 – Função de dose radial calculada a cada 0,5 cm até a distância de 5 cm, a partir 
das leituras dos filmes radiocrômicos. 
 

𝒓 
[cm] 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

𝒈𝑳(𝒓) 1,048 1,000 0,995 0,980 0,970 0,988 0,974 0,929 0,926 0,922 

Fonte: autor da tese. 

 

5.3 Parâmetros obtidos pelo método de Monte Carlo 

A utilização do método de Monte Carlo permite estimar a intensidade de 

kerma no ar, 𝑆𝐾, ainda que este valor não possa substituir a medição de uma 

semente real em condições apropriadas, conforme indicado na seção 4.5.3. Ainda 

assim, é interessante estimar o valor deste parâmetro para uma semente ideal 

modelada; além disso, seu cálculo permite estimar também o valor da constante de 

taxa de dose da semente, 𝛬. Neste trabalho, o valor encontrado para a intensidade 

de kerma no ar foi de 𝑆𝑘 = 3,97 𝑈 para 1 𝑚𝐶𝑖 de atividade, em que 𝑈 =
𝑐𝐺𝑦

𝑐𝑚²∙ℎ
 é a 

unidade recomendada pelo protocolo, com incerteza de 𝜎𝑆𝑘 = 0,17 %. A dose no 

ponto de referência obtida pelas simulações foi de �̇�(𝑟0, 𝜃0) = 3,94 𝑐𝐺𝑦/ℎ para uma 

fonte de 1 𝑚𝐶𝑖, com incerteza de 0,37 %. Como Λ é definido pela razão da taxa de 

dose no ponto de referência pela intensidade de kerma no ar, obtém-se                    

Λ = 0,9940 cm−2, com incerteza propagada calculada como 𝜎Λ = 0,41 %. 

Os valores calculados para as funções de dose radial, 𝑔𝐿(𝑟), e de 

anisotropia, 𝐹(𝑟, 𝜃), estão apresentados nas Tabelas 12 e 13, respectivamente. As 

incertezas calculadas para os valores de 𝑔𝐿(𝑟) são apresentadas na Tabela 12; 

para os valores de 𝐹(𝑟, 𝜃), as incertezas são menores do que 1 % para pontos com 

raio menor do que 4,0 𝑐𝑚 e menores do que 1,8 % para todos os pontos. 

 

Tabela 12 – Valores calculados para a função radial de dose, 𝒈𝑳(𝒓), e respectivas incertezas. 
 

𝒓 [𝒄𝒎] 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0 15,0 

𝒈𝑳(𝒓) 1,051 1,000 0,989 0,983 0,980 0,973 0,968 0,862 0,416 

𝝈𝒈𝑳[%] 0,43 0,52 0,59 0,65 0,74 0,87 0,97 1,12 1,61 

Fonte: autor da tese. 
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Tabela 13 – Valores calculados para a função de anisotropia, 𝑭(𝒓, 𝜽). 
      𝒓     

 
 

0,5 cm 1,0 cm 2,5 cm 2,0 cm 3,0 cm 5,0 cm 7,0 cm 10,0 cm 15,0 cm 

 0º 0,795 0,651 0,651 0,664 0,692 0,715 0,736 0,795 0,807 
 30º 0,982 0,916 0,918 0,926 0,939 0,922 0,924 0,937 0,923 
 60º 1,003 0,990 0,992 1,000 1,007 1,006 0,992 1,014 1,007 
𝜽 90º 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 120º 1,001 0,991 0,995 0,995 0,988 0,990 0,993 0,994 0,973 
 150º 0,985 0,920 0,924 0,928 0,937 0,926 0,916 0,931 0,923 
 180º 0,796 0,648 0,648 0,656 0,684 0,717 0,738 0,793 0,763 

Fonte: autor da tese. 

 

Além de apresentar os dados na forma de tabela, o TG-43 U1 sugere 

que a função 𝑔𝐿(𝑟) seja também apresentada na forma de um polinômio de quinto 

grau, conforme a Equação 16, e que os coeficientes de 𝑎0 a 𝑎5 sejam determinados 

de forma que a curva concorde com os dados calculados de 𝑔𝐿(𝑟) em ±2 %. 

 

𝑔𝐿(𝑟) = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑟 + 𝑎2 ∙ 𝑟
2 + 𝑎3 ∙ 𝑟

3 + 𝑎4 ∙ 𝑟
4 + 𝑎5 ∙ 𝑟

5 

(16) 

 

O ajuste também foi feito com auxílio da ferramenta MyCurveFit 

(MYCURVEFIT, 2022). Os parâmetros obtidos para a Equação 16 são 

apresentados na Tabela 14. O coeficiente de determinação foi de 𝑅² = 0,9989, 

indicando um bom ajuste da curva. O desvio máximo de um único ponto calculado 

por esta equação em relação ao obtido através da simulação de Monte Carlo foi de 

1,14 %, sendo considerado satisfatório pelo critério de ±2 % imposto pelo protocolo 

TG-43 U1 até uma distância de 15 𝑐𝑚 (RIVARD, 2004, p. 639). 

 

Tabela 14 – Parâmetros calculados para ajuste da equação de 𝒈𝑳(𝒓). 
 

Parâmetro da 
Equação (16) 

Valor 

𝒂𝟎 1,092809 

𝒂𝟏 -0,115425 

𝒂𝟐 0,0393612 

𝒂𝟑 -0,005727989 

𝒂𝟒 0,000359277 

𝒂𝟓 -0,00000876796 

Fonte: autor da tese. 
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5.4 Comparação entre os parâmetros do TG-43 U1 obtidos 

Com os parâmetros do TG-43 U1 calculados pelos três métodos 

dosimétricos utilizados neste trabalho, foi possível fazer uma comparação entre 

eles a fim de avaliar sua validade e verificar se o comportamento esperado 

teoricamente para cada um deles se reproduz nos cálculos e na prática. 

O valor de intensidade de kerma no ar só pode ser medido sob condições 

específicas, com uma WAFAC em laboratório especializado. Desta forma, foi obtido 

apenas pela simulação de Monte Carlo, não podendo ser comparado. O mesmo 

vale para a constante de taxa de dose, que depende deste valor para seu cálculo. 

Como os dois parâmetros juntos permitem chegar à taxa de dose no ponto de 

referência, as taxas de dose neste ponto foram reproduzidas na Tabela 15 para fins 

de comparação. Estes são os únicos valores absolutos a serem comparados, visto 

que a função de geometria é calculada algebricamente e as funções de dose radial 

e anisotropia são relativas às taxas de dose no eixo transversal. Por isso, é 

interessante que os resultados obtidos mostrem uma boa concordância. Contudo, 

devido ao baixo número de medidas realizadas devido à pandemia de COVID-19, 

é altamente recomendável que as medições sejam realizadas novamente para 

melhor confiança estatística e comparadas novamente com os resultados obtidos 

pelo método de Monte Carlo antes do uso clínico da fonte. 

 

Tabela 15 – Comparação entre taxa de dose no ponto de referência pelos três métodos 
dosimétricos utilizados. As diferenças relativas foram calculadas com o método de 
Monte Carlo como referência. 
 

Método dosimétrico �̇�(𝒓𝟎, 𝜽𝟎) Diferença relativa 

Simulação de Monte Carlo 

(Código MCNP6) 
3,94 𝑐𝐺𝑦/ℎ  

Dosimetria termoluminescente 

(TLD-100 LiF:Mg,Ti) 
4,00 𝑐𝐺𝑦/ℎ +1,52 % 

Filme radiocrômico 

(Gafchromic EBT3) 
3,99 𝑐𝐺𝑦/ℎ +1,27 % 

 
Fonte: autor da tese. 
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A Figura 29 mostra a comparação entre os valores obtidos 

experimentalmente e calculados pelo método de Monte Carlo para a função de 

dose radial (Equação 16 e Tabela 14). Como pode-se notar pelas diferenças 

relativas expostas nas Figuras 29b e 29c, houve uma ótima concordância (menor 

do que ±2 %) para ambos os métodos dosimétricos em comparação com os valores 

calculados para todos os pontos menores do que 4 𝑐𝑚 de distância. Contudo, a 

partir desta distância no eixo transversal, os valores mensurados atingem uma 

diferença relativa de ±6 %, sendo que os filmes EBT3 subestimaram as doses 

enquanto os TLDs mostraram um comportamento mais aleatório, com diferenças 

tanto positivas quanto negativas, em comparação com o método de MC. Este 

desvio significativo para distâncias maiores não era esperado e, na ausência de 

uma justificativa plausível, pode ser atribuído à maior incerteza nesta distância da 

fonte e a erros aleatórios na execução do experimento. Assim, reforça-se a 

importância de realizar outra vez as medições experimentais para comparação. 

A Figura 30 mostra a comparação entre os valores obtidos 

experimentalmente e pelo método de Monte Carlo para a função de anisotropia. 

Para que a imagem não ficasse carregada com muitas informações, foram 

mostradas apenas as curvas para as distâncias de 1 𝑐𝑚 e 5 𝑐𝑚. Para a maior parte 

dos pontos calculados pelos três métodos, a concordância foi boa (menor do que 

±3 %), com exceção de alguns dados com uma maior oscilação atribuída ao 

método experimental. Os únicos desvios sistemáticos foram notados para ângulos 

entre ±30° das pontas da semente, em que a dosimetria com filmes radiocrômicos 

superestimou a dose em comparação com o código de MC em até 20 %. Uma 

explicação plausível é que o modelo geométrico da semente utilizado na simulação 

de MC não seja fiel à geometria real da semente, hipótese que foi testada e cujos 

resultados são mostrados na seção 5.5. Contudo, as diferenças encontradas não 

justificam este desvio tão significativo. Mais uma vez, o baixo número de repetições 

do experimento devido à pandemia de COVID-19 afetou a análise dos resultados, 

uma vez que mais medições poderiam confirmar se se trata de um erro aleatório 

ou sistemático, além de permitir uma melhor confiança estatísticas nos dados. 

Como esperado, este desvio reduz com o aumento da distância, quando a função 

de anisotropia passa a ficar mais homogênea. Os resultados para a dosimetria TL 

apresentaram um desvio menor em relação ao método de MC do que a dosimetria 

com filmes radiocrômicos, mesmo nesta faixa de angulações. 
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Figura 29 – a) Comparação dos valores obtidos pelos três métodos dosimétricos para a 
função de dose radial; b) diferença relativa entre a dosimetria termoluminescente e a função 
de dose radial calculada pelo método de Monte Carlo; c) diferença relativa entre a dosimetria 
com filmes radiocrômicos e a função de dose radial calculada pelo método de Monte Carlo. 

 
a) 

b)  

c)  

x)  
Fonte: autor da tese. 
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Figura 30 - Comparação dos valores obtidos pelos três métodos dosimétricos para a função 
de anisotropia: a) para a distância de 1 cm; e b) para a distância de 5 cm. 
 
a) 

 

b) 

 

Fonte: autor da tese. 

 

5.4.1 Comparação entre os parâmetros do TG-43 U1 de outras fontes 

Além de comparar os parâmetros obtidos entre os diferentes métodos 

dosimétricos utilizados neste trabalho, os valores também foram comparados com 

outras fontes já estabelecidas para uso clínico. Esta é uma boa prática para 

determinar se a distribuição de dose da fonte estudada se assemelha com a de 

outras fontes já conhecidas, além de identificar o porquê caso haja diferenças. Para 

realizar esta análise, os dados dosimétricos obtidos pelo método de Monte Carlo 
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utilizando o código MCNP6 foram comparados com aqueles obtidos por outro 

laboratório, o Carleton Laboratory for Radiotherapy Physics (CLRP), da Carleton 

University, no Canadá (TAYLOR, 2008; SAFIGHOLI, 2020). 

O CLRP mantém um banco de dados de parâmetros dosimétricos online 

para diversas fontes de braquiterapia, todos obtidos com simulações utilizando o 

código de Monte Carlo chamado EGSnrc. Este banco de dados foi escolhido porque 

apresenta os parâmetros do TG-43 tabulados e com acesso gratuito para fontes de 

braquiterapia de diversas modalidades e porque, apesar de utilizar um código 

diferente daquele usado neste trabalho para as simulações, usou a mesma 

abordagem em todas as suas simulações, garantindo consistência em seus 

resultados e uma boa referência para comparação. 

Para essa comparação, cinco fontes diferentes foram escolhidas 

arbitrariamente deste banco de dados. Três foram fontes de Irídio-192, uma vez 

que o radioisótopo utilizado é um dos principais fatores associados à fonte que 

impactam na distribuição de dose ao redor dela. Contudo, outro fator de grande 

importância é a geometria da fonte, e não foram encontradas no banco de dados 

fontes com núcleo de Irídio-192 que fossem geometricamente semelhantes à 

utilizada neste trabalho. De fato, as fontes de Irídio-192 com dados disponíveis 

eram todas para aplicação em braquiterapia de alta taxa de dose ou de taxa de 

dose pulsada, em que o aplicador é carregado até o alvo por um cateter implantado 

no paciente pela técnica de afterloading. Desta forma, não se tratam de sementes, 

mas de fontes com uma geometria muito diferenciada desta, inclusive sendo 

assimétricas e com diferente encapsulamento, geralmente de aço inoxidável. Por 

isto, duas fontes mais bem estabelecidas para uso em braquiterapia de baixa taxa 

de dose, com núcleo de Iodo-125, também foram selecionadas pela sua 

semelhança geométrica com a deste trabalho, totalizando cinco fontes 

comparadas. Esta comparação com duas categorias diferentes de fontes permite 

identificar quais comportamentos observados entre os parâmetros avaliados se 

justificam pela geometria da fonte e quais pelo radioisótopo utilizado. As fontes de 

Irídio-192 escolhidas para comparação foram: GammaMed Plus HDR, 

Nucletron microSelectron-HDR v1 e Varian VariSource HDR, todas para 

braquiterapia de alta taxa de dose. As fontes de Iodo-125 escolhidas para 

comparação foram: Amersham OncoSeed 6711 e Nucletron SelectSeed 130.002. 

A geometria destas fontes é mostrada na Figura 31. 
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Figura 31 – Geometria das cinco fontes comerciais utilizadas para comparação com a fonte 
analisada neste trabalho: a) GammaMed Plus HDR, b) Nucletron microSelectron-HDR v1, 
c) Varian VariSource HDR, d) Amersham OncoSeed 6711, e) Nucletron SelectSeed 130.002. 
 

        a)                                                         b) 

       
 

                   c) 

   
 

                       d)                                             e) 

                 
 

Fonte: (TAYLOR, 2008; SAFIGHOLI, 2020). 

 

O primeiro parâmetro avaliado foi a constante de taxa de dose, Λ, sendo 

que para as fontes de Iodo-125 o CLRP também possuía dados experimentais por 

medições com a WAFAC. Os resultados são apresentados na Tabela 16. Como 

pode-se notar, o valor obtido para a fonte de Irídio-192 produzida pelo LPFRT está 

dentro da faixa de valores encontrada para outras fontes. O TG-43 U1 indica que 

mesmo fontes de Iodo-125 apresentam constantes de taxa de dose que variam 

entre 0,940 𝑐𝑚−𝟐 e 1,036 𝑐𝑚−𝟐, enquanto fontes com núcleo de Padádio-103 

apresentam valores bem mais baixos, de aproximadamente 0,69 𝑐𝑚−𝟐. O TG-43 

U1 não apresenta valores de Λ para fontes de Irídio-192, mas de acordo com os 

dados obtidos do CLRP, elas tendem a apresentar valores um pouco mais 

elevados, na faixa de 1,04 𝑐𝑚−𝟐 até 1,12 𝑐𝑚−2. No caso da fonte aqui analisada, o 

valor encontrado foi intermediário entre as fontes de Iodo-125 e Irídio-192, com                       

Λ = 0,994 𝑐𝑚−2. Para analisar o que isto pode representar em termos dosimétricos, 

é relevante retomar a definição da constante de taxa de dose, apresentada na 

seção 3.4, que é a razão entre a taxa de dose no ponto de referência e a taxa de 

kerma no ar à distância de 100 𝑐𝑚, corrigida pelo quadrado da distância:                 

𝛬 = �̇�(𝑟0, 𝜃0) 𝑆𝐾⁄ . A taxa de dose no ponto de referência é calculada na água, que 

possui densidade mais elevada que o ar, levando à possibilidade de que o valor da 

constante de taxa de dose seja maior do que a unidade. Contudo, o transporte 

também é realizado em água (𝐷𝑤,𝑤), o que gera espalhamento e atenuação do feixe 

primário, além da queda da dose pelo efeito da propagação isotrópica das 

partículas, enquanto o transporte no cálculo de intensidade de kerma no ar, 𝑆𝐾, é 
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realizado em vácuo (𝐾𝑣á𝑐𝑢𝑜,𝑎𝑟), portanto sem espalhamento e atenuação, e é 

corrigido pelo quadrado da distância. Desta forma, é esperado que o valor possa 

diminuir para menos de uma unidade, principalmente se a fonte apresentar baixa 

energia de emissão. Desta forma, justifica-se que as fontes de Iodo-125 possuam 

valores de 𝛬 um pouco menores do que as fontes de Irídio-192, enquanto as fontes 

de Paládio-103, que possuem energia média ainda menor do que o Iodo-125, 

apresentam valores de 𝛬 ainda mais baixos. 

Contudo, outro fator que afeta o valor da constante de taxa de dose é a 

geometria da fonte, uma vez que o feixe primário é atenuado pela sua blindagem. 

As fontes de Irídio-192 aqui apresentadas para comparação são para uso em 

braquiterapia de alta taxa de dose, em que são revestidas em blindagens de aço 

inoxidável (ou liga de níquel-titânio, no caso da fonte VariSource) porque a técnica 

de afterloading apresenta uma configuração mais segura para este tipo de 

tratamento. Já as sementes, que devem ser manipuladas pelo médico e ficam 

implantadas no paciente, necessitam de um encapsulamento mais efetivo, sendo 

ambas as sementes de Iodo-125 comparadas e a de Irídio-192 tratada neste 

trabalho revestidas com titânio puro. Por esse motivo, é esperado que a constante 

de taxa de dose da fonte que é objeto deste estudo divirja das outras e se aproxime 

um pouco mais dos valores encontrados para sementes com menor energia, uma 

vez que seu espectro de emissão é mais atenuado do que as outras fontes de 

Irídio-192. De fato, o valor encontrado ainda se aproxima da unidade, mas está 

intermediário entre os valores para fontes de Irídio-192 e Iodo-125. 

 

Tabela 16 – Comparação entre as constantes de taxa de dose da fonte analisada neste 
trabalho e de outros cinco modelos com dados retirados do banco de dados do CLRP. 
 

 𝚲 [𝒄𝒎−𝟐] (𝝈𝚲)  

Este trabalho Fontes de Irídio-192 Fontes de Iodo-125 

 GammaMed Plus 

1,115 (±0,30%) 

Amershan OncoSeed 6711 

WAFAC: 0,932 (±0,04%) 

𝟎,𝟗𝟗𝟒 (±𝟎,𝟒𝟏%) Nucletron microSelectron 

1,117 (±0,20%) 
EGSnrc: 0,951 (±0,20%) 

 Varian VariSource 

1,042 (±0,30%) 

Nucletron SelectSeed 130.002 

WAFAC: 0,921 (±0,034%) 

  EGSnrc: 0,948 (±0,220%) 

Fonte: elaborado pelo autor da tese, com dados próprios e do banco de dados de parâmetros do 
TG-43 do CLRP da Carleton University (TAYLOR, 2008; SAFIGHOLI, 2020). 
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O próximo parâmetro avaliado foi a função de dose radial, 𝑔𝐿(𝑟), 

calculada a cada 0,5 𝑐𝑚 até a distância de 10 𝑐𝑚, distância máxima onde havia 

dados para todas as fontes comparadas. A Figura 32 apresenta os resultados 

obtidos, deixando muito claro a diferença na atenuação do feixe entre as fontes de 

Iodo-125, representadas por linhas cheias, e as de Irídio-192, representadas por 

linhas tracejadas. As duas fontes de Iodo-125 analisadas apresentam uma 

diminuição na taxa de dose com o raio muito acentuadas, devido à menor energia 

de emissão deste radioisótopo, e muito próximas uma da outra, devido à 

semelhança em suas geometrias. Entre as fontes de Irídio-192, também há um 

comportamento semelhante na curva, com exceção da fonte estudada neste 

trabalho, que começa a divergir um pouco com o aumento da distância, com uma 

significante diferença de aproximadamente 10 % à distância de 10 𝑐𝑚. Outro ponto 

de interesse é em distâncias muito curtas, isto é, o ponto de 0,5 𝑐𝑚, em que a curva 

para a fonte deste trabalho se aproxima mais daquelas observadas para o Iodo-125 

do que para as outras de Irídio-192. Ambos os comportamentos podem ser 

explicados justamente pela geometria da fonte, com uma maior atenuação e 

espalhamento na própria cápsula da semente gerando uma maior deposição de 

energia em curtas distâncias, ao mesmo tempo em que diminui a energia média do 

feixe fazendo com que ele seja levemente mais atenuado do que as outras fontes 

de Irídio-192. A maior deposição de energia em curtíssimas distâncias pode ser 

interessante para o propósito clínico da fonte, em especial para tumores um pouco 

maiores. Para distâncias muito elevadas, é importante lembrar que elas superam 

em muitos centímetros as dimensões do olho humano e que, portanto, não são 

relevantes para as doses entregues ao tumor ou tecidos adjacentes, sendo 

relevante realizar outro estudo para avaliar o impacto desta dose em tecidos mais 

distantes, com base em dimensões realistas do corpo humano. 

O último parâmetro avaliado foi a função de anisotropia, 𝐹(𝑟, 𝜃), 

calculada até 10 𝑐𝑚 para comparação com as fontes de Iodo-125 e até 15 𝑐𝑚 para 

comparação com as fontes de Irídio-192, distâncias máximas onde havia dados 

para comparação. Para que as imagens não ficassem sobrecarregadas de 

informação, dificultando a leitura e interpretação dos dados, foram gerados gráficos 

separadamente para comparação com as fontes Iodo-125, com angulações até 90°, 

visto que são simétricas, e para comparação com as fontes de Irídio-192, com 
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angulações de até 180°; estes gráficos são mostrados nas Figuras 33 e 34, 

respectivamente. Como esperado, a Figura 33 mostra que a função de anisotropia 

é muito mais pronunciada para as sementes de Iodo-125 do que para a deste 

trabalho, isto porque a menor energia do Iodo-125 faz com que os fótons sejam 

mais absorvidos ou espalhados em angulações maiores, onde há a presença da 

solda e menor contribuição do próprio núcleo ativo, devido à autoabsorção. Já na 

Figura 34, percebe-se que o comportamento da função de anisotropia desta 

semente se assemelha ao das outras fontes de Irídio-192, que também possui 

blindagem no sentido longitudinal, ou seja, em suas pontas. As exceções são as 

fontes GammaMed Plus e Varian VariSource, que possuem uma queda muito mais 

acentuada em angulações próximas de 0° e 180° devido às construções próprias 

da fonte, em especial o mecanismo de carregamento do afterloader, que faz com 

que as fontes sejam necessariamente assimétricas. 

 

Figura 32 – Comparação das funções de dose radial entre a fonte analisada neste trabalho e 
outros cinco modelos com dados retirados do banco de dados do CLRP. 

 

Fonte: elaborado pelo autor da tese, com dados próprios e do banco de dados de parâmetros do 
TG-43 do CLRP da Carleton University (TAYLOR, 2008; SAFIGHOLI, 2020). 
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Figura 33 – Comparação das funções de anisotropia entre a fonte analisada neste trabalho e 
outros dois modelos com núcleo de Iodo-125, com dados retirados do banco de dados do 
CLRP, para as distâncias de a) 1 cm; b) 5 cm; e c) 10 cm. 
 

a) 

b)  

c)  

x)  
Fonte: elaborado pelo autor da tese, com dados próprios e do banco de dados de parâmetros do 
TG-43 do CLRP da Carleton University (TAYLOR, 2008; SAFIGHOLI, 2020). 
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Figura 34 – Comparação das funções de anisotropia entre a fonte analisada neste trabalho e 
outros três modelos com núcleo de Irídio-192, com dados retirados do banco de dados do 
CLRP, para as distâncias de a) 1 cm; b) 5 cm; c) 10 cm; e d) 15 cm. 
 
a) 

 

b) 

 
(Figura continua na próxima página) 
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Figura 34 – (continuação) 
 
c) 

 

d) 

 
Fonte: elaborado pelo autor da tese, com dados próprios e do banco de dados de parâmetros do 
TG-43 do CLRP da Carleton University (TAYLOR, 2008; SAFIGHOLI, 2020). 

 

5.5 Impacto da variação dos parâmetros de produção 

As taxas de dose obtidas para esta análise foram calculadas pixel a pixel 

e as imagens correspondentes foram geradas com uso do software MATLAB®. A 

Figura 35a mostra a distribuição de dose ao redor da fonte para o modelo nominal 

de semente e as Figuras 35b e 35c para a média das distribuições obtidas com a 

variação da espessura da solda e da posição do núcleo, respectivamente. 
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Figura 35 – Distribuição de dose: a) para o modelo nominal de semente; b) média para um 
lote de 70 sementes simuladas com variações na espessura da solda; c) média para um lote 
de 70 sementes simuladas com variações na posição do núcleo. 

 
Fonte: autor da tese. 

 

As Figuras 36a e 36b mostram as diferenças relativas entre as Figuras 

35a e 35b e entre as Figuras 35a e 35c, respectivamente. Na Figura 36a, em que 

a espessura final da solda foi variada, pode-se notar que a alteração deste 

parâmetro não impacta significantemente a distribuição de dose em relação à 

semente nominal, com quase todos os pontos com diferenças abaixo de ± 0,5 %. 

De forma geral observa-se uma redução nas doses porque o modelo nominal usa 

um comprimento da fonte que, nas medições, foi tomado como o de menor 

ocorrência, de 4,50 𝑚𝑚. Com isto, a tendência é que a simulação superestime a 

dose, apesar da diferença ser pouco relevante. Nota-se, contudo, que há uma 

direção preferencial para onde a redução da dose é mais visível, uma vez que o 

lado direito da imagem representa aquele em que a solda foi tratada como um 

esferoide completo, portanto apresentando o dobro de espessura em relação ao 

lado esquerdo. 

Na Figura 36b, é visível que o impacto na dose pela movimentação do 

núcleo da semente é mais significante, sendo de uma ordem de grandeza maior do 

que a variação vista na Figura 36a. Como a semente nominal é simétrica, mas as 

sementes efetivamente produzidas não são, conforme constatado pela 

microscopia, existe mais espaço para a movimentação do núcleo no sentido da 
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segunda extremidade soldada (lado esquerdo da imagem) do que no sentido da 

primeira, de forma que há um desvio na dose de até 18 % próximo da semente e 

de aproximadamente 2 % para a maior parte dos pontos analisados até 𝑟 = 1 𝑐𝑚, 

com exceção da região com angulação em torno de 𝜃 =  90°, em que a dose não 

é significantemente diferente do modelo nominal. 

 

Figura 36 – Diferença relativa entre distribuição de dose nominal e a média de dose obtida 
para o lote com a) 70 sementes com variação na espessura da solda e b) 70 sementes com 
variação na posição do núcleo. 

 

 
Fonte: autor da tese. 
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O comportamento geral visto na Figura 36a permite assumir que a 

espessura da solda e o comprimento total da fonte, dentre os valores medidos de 

fato, têm pouca influência na distribuição de dose. Também permite assumir que o 

valor de 4,50 𝑚𝑚 de comprimento pode ser tratado como comprimento da fonte 

sem incorrer em grandes impactos para a dose calculada, ainda que seja o menor 

valor observado no lote medido, e não a média ou mediana. A variação da dose 

pela posição do núcleo observada na Figura 36b, contudo, não é desprezível. 

Diferenças relativas de até 18 % foram observadas à distância 𝑟 = 3 𝑚𝑚, em 

angulações próximas de 𝜃 =  0°  e 𝜃 =  180°. Conforme esperado por razões 

geométricas e físicas, esta variação reduz com a distância e para angulações mais 

próximas de 𝜃 =  90°. Este resultado mostra que não se pode confiar que a posição 

do núcleo da semente estará sempre estacionária no centro e não se pode assumir 

que sua variação não impacte a distribuição de dose. Uma vez que é difícil estimar 

a posição do núcleo ativo dentro da semente em tempo real, uma possibilidade para 

lidar com esta questão é calcular o quanto esta variação pode impactar a dose 

estimada em cada ponto e acrescentar este valor ao cálculo de incerteza para a 

caracterização dosimétrica. 

Considerando esta possibilidade, foi calculado o desvio padrão pixel por 

pixel entre as 70 distribuições de dose simuladas para cada parâmetro de 

produção, ou seja, para cada pixel das Figuras 35b e 35c, cujos resultados são 

mostrados nas Figuras 37a e 37b, respectivamente. Se a diferença relativa da 

média das imagens e o valor obtido pela semente nominal foi usado para avaliar a 

precisão do valor nominal, o desvio padrão foi utilizado para avaliar a exatidão no 

impacto de cada parâmetro de produção da fonte. Se o desvio for insignificante, 

pode-se considerar que o valor médio obtido representa a resposta de dose 

considerando a variação de certo parâmetro, mas se for significante, propõe-se aqui 

que ele seja considerado na propagação de incerteza dos valores obtidos pela 

simulação de MC. Esta sugestão é amparada pelas recomendações do TG-43 U1 

na seção IV.C, que encoraja os pesquisadores a serem rigorosos na determinação 

de diferentes fontes de incerteza nos cálculos (RIVARD, 2004). 
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Figura 37 – Desvio padrão entre as 70 distribuições de dose obtidas para o lote de sementes 
com a) variação na espessura da solda e b) variação na posição do núcleo. 
 

 
Fonte: autor da tese. 

 

Além do valor obtido na média das simulações com soldas variáveis 

estar próximo do modelo nominal, seu desvio padrão relativo é consideravelmente 

pequeno, com quase todos os pontos abaixo de 0,1 %. Contudo, o oposto ocorre 

com o parâmetro de posição do núcleo, uma vez que além de influenciar 

significantemente a dose calculada pelo modelo nominal, também apresenta 

desvios maiores de até 10 % entre seus valores calculados, com a maioria dos 
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pontos a menos de 𝑟 = 1 𝑐𝑚 apresentando desvio superior a 1 %, como pode ser 

visto na Figura 37b. Estes resultados devem ser considerados porque este 

parâmetro não está diretamente sob o controle do fabricante da fonte, a menos que 

este encontre uma forma de fixar a semente no núcleo de forma que seu movimento 

seja restringido. Caso contrário, a recomendação do autor desta tese é considerar 

este desvio padrão para cada pixel dentro do levantamento de incertezas para o 

resultado da simulação principal para caracterizar os parâmetros do TG-43, uma 

vez que pela alta variação associada a este parâmetro não bastaria apenas 

considerar o valor médio das simulações ou o nominal. 

Também é possível avaliar o impacto da variação destes parâmetros de 

produção da fonte com base nos parâmetros do TG-43 U1. Como se pode observar 

nas Figuras 36 e 37, o eixo transversal da fonte, 𝜃 = 90°, é pouco afetado pelas 

alterações realizadas, portanto não há alteração significante na função de dose 

radial, 𝑔𝐿(𝑟). Para a função de anisotropia 𝐹(𝑟, 𝜃), contudo, uma grande diferença 

é esperada principalmente para a variação da posição da fonte, uma vez que a 

diferença observada entre o caso nominal e a média destes casos tem uma forte 

dependência angular. Na Figura 38 é mostrada a comparação entre a função de 

anisotropia para o caso nominal e para a média dos casos com a posição do núcleo 

alterada, para três distâncias distintas. 

 

Figura 38 – Comparação entre a função de anisotropia calculada para três distâncias entre o 
modelo nominal e com variação na posição do núcleo ativo da fonte. 

 
Fonte: autor da tese. 
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A Figura 38 torna bem visível o quanto a taxa de dose, para um valor fixo 

de distância da fonte, varia angularmente quando é levada em consideração a 

movimentação do núcleo da semente. As linhas vermelhas, que representam o 

modelo nominal, são mais simétricas em relação ao ângulo 𝜃 = 90° do que as linhas 

azuis, apesar de que este efeito tende a ser suavizado com o aumento da distância, 

como esperado da função de anisotropia, por motivos geométricos (aproximação 

da semente como uma fonte pontual com o aumento da distância). 

Considerando os resultados obtidos nesta seção, é relevante ressaltar a 

importância desta análise não apenas para estimar incertezas desconhecidas em 

distribuições de dose calculadas por métodos de MC, mas também considerar que 

estas incertezas devem ser consideradas na própria caracterização dosimétrica da 

semente segundo o TG-43 U1, uma vez que podem alterar o comportamento dos 

seus parâmetros individuais calculados, como visível na Figura 38. Ainda que dos 

parâmetros escolhidos para esta análise um tenha se mostrado de pouca 

relevância e outro tenha afetado principalmente a anisotropia da fonte, com pouca 

influência na dose sobre o eixo transversal, existem outras variações que poderiam 

ser avaliadas e que possivelmente afetariam outros parâmetros do TG-43 U1, como 

a espessura do encapsulamento, diâmetro e comprimento do núcleo, rotação do 

eixo do núcleo, ativação não homogênea do núcleo (ou adsorção não homogênea 

do material radioativo pelo núcleo, a depender do radioisótopo), ou composição 

material de qualquer um dos elementos da semente. Estas considerações 

demandam outros estudos e seria possível realizar uma análise completa 

considerando todos estes parâmetros de produção sob variação para um cálculo 

do impacto final sobre os parâmetros do TG-43 U1 e da distribuição geral de dose, 

ou para reconsiderar os modelos nominais de fonte para que se aproximem o 

máximo possível daqueles que estão sendo efetivamente fabricados, se essa 

possibilidade se mostrar como relevante na análise. Para os casos em que a 

exatidão não seja satisfatória, é recomendável relatar o caso e considerar o desvio 

padrão de uma amostra razoavelmente grande e heterogênea dentro da 

propagação de incerteza do cálculo dosimétrico, preferencialmente para cada pixel 

no caso da variação ao longo da distância ou da angulação ser significante. 
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5.6 Doses estimadas nas estruturas do olho humano 

Para a estimativa de dose nas estruturas do olho, a irradiação com o 

aplicador oftálmico modelo COMS de 20 𝑚𝑚 totalmente carregado com sementes 

de Irídio-192 foi comparada com o mesmo aplicador carregado com sementes de 

Iodo-125 ocupando as mesmas posições. Além disso, foram comparadas 

irradiações com apenas uma semente, para ambos os radioisótopos, ocupando a 

posição central do aplicador, o que permite estimar doses intermediárias 

provenientes de diferentes configurações de sementes colocadas na placa. 

A Tabela 17 mostra a comparação das doses entregues em cada 

estrutura do olho para cada caso analisado, em função da dose prescrita para o 

ápice do tumor. Além da dose nas dez estruturas indicadas na seção 4.5.4, as 

doses no ápice do tumor (tratada como 100 % por definição) e no ponto central da 

base do tumor também foram calculadas. 

 

Tabela 17 – Doses estimadas nas estruturas do olho humano com diferentes configurações 
de tratamento e radioisótopos, em porcentagem da dose prescrita para o ápice do tumor. 
 

 
Semente de Irídio-192 

Desenvolvida pelo IPEN 
Semente de Iodo-125 

Modelo Amersham 6711 

Estrutura 
Totalmente 
carregada 

Posição 
central 

Totalmente 
carregada 

Posição 
central 

Esclera 87 % 77 % 74 % 59 % 
Coroide 80 % 73 % 74 % 58 % 
Retina 84 % 79 % 79 % 65 % 

Corpo Vítreo 93 % 93 % 92 % 82 % 
Córnea 16 % 16 % 11 % 11 % 

C. Anterior 21 % 21 % 15 % 15 % 
Lente 134 % 130 % 115 % 103 % 

Nervo Óptico 25 % 25 % 17 % 16 % 

Parede do Nervo 24 % 24 % 16 % 16 % 
Tumor 352 % 426 % 412 % 456 % 

Base Tumor 570 % 2427 % 657 % 3263 % 
Ápice Tumor 𝟏𝟎𝟎 % 𝟏𝟎𝟎 % 𝟏𝟎𝟎 % 𝟏𝟎𝟎 % 

Fonte: autor da tese. 

 

É possível notar que nas estruturas que formam o corpo do olho, como 

esclera, coroide, retina, corpo vítreo e lente, a dose relativa ao ponto de prescrição 

é muito maior do que na parte anterior do olho e nas estruturas anexas, como o 

nervo óptico. Em todos os casos simulados, a estrutura sadia na qual é prevista 

mais dose é a lente, justamente uma região considerada radiossenssível, e cuja 
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dose absorvida é maior do que no ápice do tumor, ainda que não tão alta quanto 

na massa tumoral toda. Para ambos os radioisótopos, a configuração com uma 

única semente apresenta maior dose relativa no tumor e menor dose em todas as 

outras estruturas. Todavia, é preciso notar que as doses mostradas são relativas 

ao ponto de prescrição, de forma que não dependem da atividade. Além disso, este 

ponto fica no eixo central do aplicador onde a semente está inserida, mas uma 

configuração com mais sementes, além de aumentar a atividade total e 

consequentemente aumentar a taxa de dose e diminuir o tempo de tratamento, 

permite maior homogeneidade de dose no tecido tumoral, especialmente 

importante para tumores largos para maior eliminação do tecido maligno. 

As Figuras 39a e 39b mostram as doses relativas obtidas para as placas 

totalmente carregadas com sementes de Irídio-192 e Iodo-125, respectivamente. 

Quando comparados ambos os radioisótopos, nota-se que a dose na lente está 

sempre próxima da dose prescrita e que a dose no corpo vítreo é sempre alta 

independentemente da fonte utilizada. Contudo, para as estruturas mais externas 

do corpo do olho, como a esclera, coroide e retina, e mesmo para a porção exterior 

do olho e para o nervo óptico, a dose é claramente mais elevada para a irradiação 

com Irídio-192, uma vez que a energia média muito mais elevada implica em maior 

penetrabilidade dos fótons. Pelo contrário, a menor energia média de emissão do 

Iodo-125 permite que seus fótons depositem mais energia logo nas primeiras 

interações, fazendo com que a dose de entrada no tumor, estimada pela dose no 

ponto central da base do tumor, seja mais elevada para este radioisótopo do que 

para o Irídio-192, como se pode notar na Tabela 17. Na Figura 39c a razão entre 

as duas imagens superiores é mostrada para ressaltar o quanto a irradiação com 

Irídio-192 possui uma distribuição menos recomendável para a braquiterapia 

oftálmica, uma vez que entrega uma dose média no tumor 15 % menor do que a 

mesma configuração com fontes de Iodo-125, mas aumenta a dose justamente nos 

tecidos sadios mais distantes, incluindo estruturas de risco como a córnea, a lente 

e o nervo óptico. Esta simulação reforça as conclusões revisadas na seção 3.7 que 

levaram ao abandono do Irídio-192 como radioisótopo para esta modalidade de 

tratamento no fim dos anos 90. Contudo, em um contexto em que uma semente 

com núcleo de Irídio-192 pode ser mais acessível e barata e mesmo ser subsidiada 

pelo SUS, e considerando que o tratamento alternativo é a enucleação, é válido ao 

menos realizar sua caracterização dosimétrica para avaliar riscos associados. 
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Figura 39 – Porcentagem de dose estimada para cada estrutura do olho humano em relação 
à dose prescrita para o ápice do tumor, em tratamento com placa COMS de 20 mm totalmente 
carregada com sementes a) com núcleo de Irídio-192 produzidas pelo IPEN, e b) com núcleo 
de Iodo-125 adsorvido modelo Amersham 6711; e c) a razão entre elas. 

 

 

Fonte: autor da tese. 
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6 CONCLUSÕES 

Este trabalho visou contribuir para a caracterização dosimétrica de uma 

nova semente para uso em braquiterapia oftálmica, com núcleo de Irídio-192, 

atualmente em desenvolvimento no Laboratório de Produção de Fontes para 

Radioterapia do Centro de Tecnologia das Radiações do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares. Estudos anteriores do grupo de pesquisa realizaram 

importantes etapas para uma futura produção da fonte, como o processo de 

ativação do Irídio-192, o modelo geométrico da fonte e o processo de soldagem 

das suas extremidades. Antes de prosseguir para a produção em larga escala da 

fonte, a sua dosimetria é de central importância para avaliar se ela apresenta 

vantagens na prática clínica. Para realizar esta avaliação, foram utilizados três 

métodos dosimétricos neste trabalho: dois experimentais, sendo com dosímetros 

termoluminescentes e com filmes radiocrômicos, e um computacional, com 

simulações usando o método de Monte Carlo. Os dosímetros utilizados foram 

TLD-100 e filmes EBT3, e o código utilizado foi o MCNP6. 

Antes de avaliar os resultados obtidos, foi apresentada uma revisão de 

literatura para embasar teoricamente e historicamente este trabalho. O principal 

tipo de tratamento para o qual esta semente está sendo produzida é para cânceres 

oftálmicos, uma vez que já existe demanda para a produção nacional de uma fonte 

mais barata para que haja uma alternativa de tratamento à enucleação, remoção 

cirúrgica do olho que compromete a visão, a estética, a autoestima e a sobrevida 

do paciente.  

Foram encontrados indícios de que radioisótopos com altas energias 

estavam causando efeitos colaterais indesejados e evitáveis nos pacientes 

submetidos a este tratamento, que levaram ao abandono do Irídio-192 como 

radioisótopo para este tratamento ao longo dos anos 1990, em favor daqueles com 

menores energias, como Paládio-103 e Iodo-125. Contudo, artigos de quando o 

Irídio-192 ainda era utilizado indicam consistentemente que ele ainda é melhor do 

que a enucleação. No atual contexto brasileiro, as sementes de Iodo-125 utilizadas 

para o tratamento devem ser importadas e apresentam um custo que dificulta e até 

mesmo inviabiliza o tratamento em muitos casos, de forma que os pacientes, 

incluindo crianças, são obrigados a recorrer à alternativa da enucleação. Por este 

motivo, a Escola Paulista de Medicina da UNIFESP buscou o IPEN para avaliar a 

possibilidade de produção de uma semente nacional e mais barata, tendo em vista 
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a possibilidade de que o SUS possa passar a subsidiar o tratamento, aumentando 

seu alcance e o número de pacientes que mantenham seus globos oculares, ao 

menos parte de sua visão e de sua qualidade de vida. Visando manter o custo de 

produção baixo, o Irídio-192 foi sugerido como radioisótopo, uma vez que é sólido 

à temperatura ambiente e que já pode ser adquirido na forma de fios a serem 

cortados no tamanho correto e ativados em um reator. O Iodo-125, por sua vez, é 

obtido através da irradiação do Xenônio-124 no reator, um gás nobre. Mesmo após 

sua transmutação em Iodo-125, o material precisa passar por um processo químico 

para adsorção em uma matriz de prata. Desta forma, é razoável acreditar que o 

custo da semente com núcleo de Irídio-192 possa ser menor do que a opção com 

Iodo-125, apesar de que esta afirmação está sujeita a uma análise de custos a ser 

feita posteriormente. 

Com uma justificativa para o uso do Irídio-192 como núcleo da fonte, e 

considerando que este material não é utilizado nesta modalidade de tratamento 

desde antes da publicação dos protocolos mais recentes de dosimetria, em especial 

do TG-43 U1 de 2004, tornou-se necessário realizar este trabalho para avaliar 

dosimetricamente a possibilidade de seu uso na prática clínica. 

Infelizmente, a execução deste projeto foi fortemente prejudicada pela 

pandemia de COVID-19 e pelas medidas restritivas adotadas para contê-la. O 

projeto foi executado dentro das etapas previstas em planejamento desde que foi 

proposto até o ano de 2020, quando deveriam se iniciar as medidas experimentais. 

Contudo, o trabalho nas instalações do IPEN que não fosse essencial se tornou 

remoto por boa parte dos anos de 2020 e 2021, quando o autor desta tese se valeu 

deste tempo para realizar as análises adicionais que dependiam apenas de 

simulações de Monte Carlo e que não estavam previstas inicialmente no projeto. 

Ainda assim, as medidas experimentais eram essenciais para o cerne do projeto e 

só puderam ser realizadas no último trimestre do ano de 2021, já se valendo de 

uma extensão para o prazo de entrega da tese. Foi necessário que diversos fatores 

se alinhassem para que o trabalho prático fosse retomado, uma vez que dependia 

de outros centros (como o funcionamento do reator IEA-R1), laboratórios (como o 

LFIR para irradiação do grupo controle) e outros profissionais (para realizar, por 

exemplo, a abertura da fonte advinda do reator, a solda das sementes e os testes 

de estanqueidade da mesma). Sendo assim, e considerando que havia um tempo 

hábil para execução deste trabalho, uma vez que a produção de Irídio-192 pelo 
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reator foi limitada e que o material está em constante decaimento, só foi possível 

realizar as medidas um número limitado de vezes. Apesar dos resultados serem 

razoavelmente compatíveis entre os métodos experimentais e computacionais, 

com boa concordância para a maior parte dos pontos, desvios pontuais de origem 

aleatória ou sistemática seriam melhores avaliados com a realização de mais 

experimentos sob as mesmas condições. Esta afirmação não invalida o trabalho 

aqui realizado, mas serve para sugerir que ele seja complementado posteriormente, 

em condições mais favoráveis, antes da implementação da fonte para uso clínico. 

Apesar das dificuldades encontradas, o trabalho aqui realizado chegou 

a conclusões relevantes. Em se tratando da comparação entre os dados obtidos 

experimentalmente e computacionalmente, tomando o método de Monte Carlo 

como referência para comparação, tanto os dados obtidos com dosimetria 

termoluminescente quanto com filmes radiocrômicos se mostraram em boa 

concordância. A taxa de dose absoluta variou entre ±1,5 % no ponto de referência, 

e as funções de dose radial e de anisotropia tiveram um comportamento dentro do 

esperado, com alguns pontos desviantes, sendo que os mais significativos foram a 

distâncias maiores ou ângulos mais distantes do eixo transversal. Os dados obtidos 

pelo método de Monte Carlo com o código MCNP6 também foram comparados com 

aqueles obtidos para outras fontes por outro grupo com o código EGSnrc e 

publicados online para acesso livre. Dois tipos de fontes foram comparados: fontes 

de Irídio-192 de alta taxa de dose, pelo radioisótopo em comum, e sementes com 

núcleo contendo Iodo-125, pela semelhança na geometria da fonte. Os resultados 

mostram que a fonte analisada neste trabalho se comporta majoritariamente como 

as outras fontes de Irídio-192, mas que suas características únicas, isto é, seu 

encapsulamento em semente para aplicação como fonte de baixa taxa de dose, 

fazem com que ela divirja um pouco destas, em especial quanto à função de dose 

radial em pontos mais distantes. 

Quanto a análise da variação dos parâmetros de confecção da fonte, 

dois destes foram estudados: a espessura da solda, afetando o comprimento total 

da semente, e a posição do núcleo. Quanto ao primeiro, concluiu-se que tem pouco 

impacto na distribuição de dose da semente, mas quanto à posição do núcleo, este 

impacto já passa a ser significativo. Deixa-se aqui a proposta de que esta variação 

seja levada em consideração no cálculo de dose na prática clínica, ao menos como 

contribuição para a incerteza neste cálculo. Como alternativa, deixa-se também 
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uma sugestão de reavaliar a confecção da fonte de forma que o núcleo possa estar 

mais fixo, com menos espaço livre para se movimentar. 

Quanto às estimativas de dose no olho humano, corroborou-se aquilo 

que já era indicado na literatura: que o uso de Irídio-192 atribui maior dose a 

estruturas sadias do globo ocular em comparação com o Iodo-125, em especial à 

lente, que é uma estrutura sensível à radiação. Diferentes configurações de 

sementes, inclusive com atividades individuais diferentes, podem ser utilizadas no 

aplicador visando reduzir este impacto. Contudo, é importante lembrar que mesmo 

esta característica do uso de Irídio-192 para este tratamento já ser conhecida, ele 

ainda apresentou historicamente vantagens em comparação à enucleação; 

considerar que há uma questão de custo-benefício envolvido que demanda uma 

análise, inclusive econômica; e ressaltar que, sendo constatada a vantagem de se 

usar de fato o Irídio-192, este trabalho será de grande importância como referência 

quantitativa do impacto de seu uso, tanto positivo quanto negativo. Outros projetos 

do mesmo grupo de pesquisa estão desenvolvendo a dosimetria de uma fonte de 

Iodo-125, também nacional, que a depender da análise de custo-benefício para sua 

aplicação, pode ser uma alternativa mais conservadora em termos dosimétricos. 

Ao contrário de condenar este trabalho, estas considerações apenas o justificam, 

pois é parte muito importante dessa análise considerar as características 

dosimétricas e impactos clínicos do uso do Irídio-192, antes de tomá-lo como opção 

principal nesta modalidade de tratamento. Cabe ressaltar que a menor dose de 

entrada no olho entregue pelo Irídio-192 pode torná-lo mesmo mais desejável do 

que o Iodo-125 em determinadas aplicações. 

De forma geral, o autor desta tese considera que ela atingiu os objetivos 

que foram propostos, oferecendo uma caracterização dosimétrica quantitativa da 

semente analisada, com base nos parâmetros propostos pelo TG-43 U1, protocolo 

de referência em dosimetria para braquiterapia, com fundamentação teórica e 

histórica. Também foram realizados alguns cálculos para além do proposto pelo 

protocolo que podem se mostrar de importância para a implementação desta fonte 

para este tipo de tratamento, especialmente considerando os riscos aos quais está 

associada: o uso de radiação ionizante pelos humanos para qualquer fim sempre 

está atrelado a uma questão de segurança e deve ser justificada. O uso na saúde 

se justifica quando se espera potencialmente maiores benefícios do que riscos, e 

uma análise deste tipo contribui para se justificar esta escolha de forma consciente. 
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6.1 Trabalhos futuros 

Este trabalho está inserido em um projeto maior que visa o 

desenvolvimento desta semente, desde a ativação do seu núcleo até a produção 

em maior escala. Por isso, está relacionado a trabalhos anteriores e posteriores. 

Antes de considerar a caracterização dosimétrica concluída, é preciso salientar que 

● As medidas práticas foram afetadas pela pandemia de COVID-19 e se 

beneficiariam de algumas repetições para garantir seus resultados com maior 

confiança estatística; 

● Deve-se discutir sobre o modelo geométrico da fonte descrito em 

trabalhos anteriores divergir da fonte real em alguns pontos, e também considerar 

se há a possibilidade de se alterar qualquer parâmetro de confecção da fonte, caso 

a análise dosimétrica sugira que é relevante fazê-lo; 

● É possível analisar o impacto da variação de outros parâmetros de 

produção da fonte na distribuição de dose, como espessura e comprimento do 

núcleo, espessura da cápsula de titânio, pureza dos materiais, entre outros; 

● Este trabalho estimou o valor da intensidade de kerma no ar para uma 

semente modelada idealmente através do método de Monte Carlo, mas este valor 

idealmente deve ser medido em uma WAFAC em um laboratório de referência para 

que todo o trabalho de caracterização dosimétrica tenha validade; 

● Para além do TG-43 U1 e aderindo às sugestões de relatórios 

posteriores da AAPM, como o TG-186, uma análise dosimétrica levando em 

consideração a geometria e composição do paciente pode ser realizada, tanto na 

prática com objetos simuladores antropomórficos, quanto computacionalmente com 

modelos de voxels baseados em imagens reais de pacientes; neste caso, outras 

análises estatísticas da variação de parâmetros podem ser pensadas, como 

variação nas dimensões ou composição do aplicador ou do posicionamento da 

fontes em seu interior; as doses também podem ser estimadas para além das 

estruturas do olho humano, envolvendo outros órgãos e tecidos. 

Além destas observações relacionadas a dosimetria, a produção das 

sementes ainda precisa de análises relacionadas a implementação de um sistema 

de produção de larga escala, incluindo uma análise de custo que também irá 

impactar seu uso neste tipo de tratamento, bem como a possibilidade de que a 

semente seja aplicável a outros tipos de tratamento. 
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APÊNDICE A 

 

A.1 Cálculos em intervalo de tempo com variação de atividade 

Todo o desenvolvimento a seguir parte da consideração de que a Lei 

dos Grandes Números (LGN) pode ser considerada, de forma que o 

comportamento estocástico do processo de decaimento radioativo possa ser 

tratado como tendendo a valores médios esperados. 

A dose absorvida em um determinado ponto irradiado por uma única 

fonte radioativa é diretamente proporcional à atividade desta fonte. Os cálculos de 

dose realizados com o código MCNP6 levam a resultados em unidades de dose 

por partícula. Conhecendo o número médio de partículas emitidas por decaimento, 

é possível converter este resultado para taxa de dose por atividade, e conhecendo 

a atividade é possível converter este resultado para taxa de dose instantânea. 

Contudo, se for necessário integrar a dose ao longo de um intervalo de tempo ∆𝑡, 

é importante notar que a atividade também varia em função do tempo. Se             

∆𝑡 ≪ 𝑇1/2, ou seja, se a dose for integrada por um período de tempo tão curto em 

relação à meia-vida da fonte que não haja variação significante na atividade, pode-

se considerar esta atividade constante. Contudo, se ∆𝑡 for da mesma ordem que 

𝑇1/2 ou maior, a dose não será diretamente proporcional nem à atividade inicial 𝐴0 

e nem à atividade final 𝐴, que apresentarão uma diferença ∆𝐴 apreciável entre 

ambas. O objetivo deste apêndice é demonstrar algebricamente como foi calculado 

o valor 𝐴𝑒𝑞, um valor único de atividade tal que 𝐴0 > 𝐴𝑒𝑞 > 𝐴 e que a dose absorvida 

ao longo de todo intervalo ∆𝑡 seja diretamente proporcional à 𝐴𝑒𝑞e a ∆𝑡. 

Devido ao decaimento radioativo, a atividade de uma amostra radioativa 

decresce exponencialmente com o tempo, de acordo com a Equação A1: 

 

𝐴 = 𝐴0 ∙ 𝑒
−𝜆∙𝑡 

(A1) 

 

 Uma vez que a dose calculada é diretamente proporcional ao número 

de partículas chegando ao local de interesse, que é proporcional ao número de 

partículas deixando a fonte, que por sua vez é proporcional ao número de 

decaimentos que a fonte sofreu (todas essas afirmações considerando-se a LGN); 
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pode-se estabelecer que a dose ao longo do intervalo ∆𝑡 é proporcional ao número 

total de decaimentos que a fonte sofreu neste intervalo, que não é, contudo, 

diretamente proporcional nem à atividade inicial 𝐴0, nem à atividade final 𝐴, mas 

sim à área sob a curva exponencial descrita pela variação desta atividade pelo 

tempo, uma vez que 𝐴 =
𝑑𝑁

𝑑𝑡
 e que, portanto, a integral da atividade pelo tempo ∆𝑡 

equivale ao número de decaimentos neste intervalo de tempo, conforme indicado 

na Equação A2: 

 

∫ 𝐴(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0

= ∫ 𝐴0 ∙ 𝑒
−𝜆∙𝑡 𝑑𝑡

𝑡

0

= −
𝐴0
𝜆
∙ 𝑒−𝜆∙𝑡 |

𝑡

0
 

(A2) 

 

Resolvendo o último membro da Equação A2, obtém a Equação A3: 

 

−
𝐴0
𝜆
∙ (𝑒−𝜆∙𝑡 − 𝑒−𝜆∙0) =

𝐴0
𝜆
∙ (1 − 𝑒−𝜆∙𝑡) =

𝐴0 − 𝐴

𝜆
 

(A3) 

 

Na Figura A1, em que é mostrada uma curva de decaimento exponencial 

da atividade de 𝐴0 até 𝐴, do instante 0 até o instante 𝑡, foram pintadas duas regiões. 

A área em verde representa o número total de decaimentos da fonte neste período, 

enquanto a área em azul é uma região retangular que apresenta a mesma área e 

mesma base ∆𝑡 do que a verde, mas com altura fixa 𝐴𝑒𝑞, que se pretende calcular. 

Igualando o último membro da Equação A3 com a fórmula para a área do retângulo, 

obtém-se as Equações A4 e A5: 

 

𝐴0 − 𝐴

𝜆
= 𝐴𝑒𝑞 ∙ ∆𝑡 

(A4) 

 

𝐴𝑒𝑞 =
∆𝐴

𝜆 ∙ ∆𝑡
 

(A5) 
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Observando a Equação A5, tem-se, portanto, que para calcular a dose 

total absorvida em um intervalo de tempo ∆𝑡 a partir da taxa de dose por atividade 

de uma fonte, basta multiplicar esta taxa de dose por 𝐴𝑒𝑞 ou seja, pela variação 

entre a atividade neste intervalo dividida pela constante de decaimento da fonte e 

pelo próprio intervalo, obtendo-se assim uma taxa de dose única aplicável a todo 

aquele intervalo. Alternativamente, pode-se utilizar diretamente a Equação A4, 

convertendo diretamente a taxa de dose por decaimento em dose absorvida, uma 

vez que a Equação A4 representa justamente o número total de decaimentos por 

todo o período de irradiação. Desta forma, não seria necessário sequer definir 𝐴𝑒𝑞 

ou a Equação A5. De fato, estes só foram definidos neste trabalho porque auxiliam 

em etapas intermediárias na programação de um algoritmo usando o software 

Microsoft Excel para cálculo do tempo estimado de irradiação dos experimentos. 

 

Figura A1 – Gráfico do decaimento da atividade pelo tempo (área verde) e de uma atividade 
equivalente que se possa utilizar para representar o número total de decaimentos neste 
período (área azul). 

 
Fonte: autor da tese. 
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A.2 Expressão algébrica completa da função de geometria 

Dentre todos os parâmetros do TG-43 U1 apresentados na seção 3.4, 

apenas um não depende de simulações ou medições, mas pode ser calculado 

teoricamente a partir de considerações geométricas: a função de geometria 

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃). A Equação 4, reproduzida aqui como Equação A6, fornecida pelo próprio 

protocolo, apresenta uma forma de calcular o valor de 𝐺𝐿 em função do raio 𝑟 e do 

ângulo 𝜃, para determinado comprimento fixo 𝐿. Contudo, para ângulos diferentes 

de 0°, outra variável está presente na fórmula, o ângulo 𝛽, definido como o ângulo 

formado entre as duas extremidades do comprimento ativo da fonte em relação ao 

ponto de interesse 𝑃(𝑟, 𝜃), em radianos. Este ângulo é representado na Figura 7, 

reproduzida aqui como Figura A2, assim como os ângulos 𝜃1 e 𝜃2. 

 

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃) =

{
 
 

 
 𝛽

𝐿 𝑟 sin 𝜃
 𝑠𝑒 𝜃 ≠ 0°

(𝑟2 − 𝐿
2

4⁄ )
−1 𝑠𝑒 𝜃 = 0°

 

(A6) 

 

Figura A2 – Sistema de coordenadas utilizado pelo TG-43 U1. 

 

Fonte: AAPM TG-43 U1 (RIVARD, 2004). 

 

Dado um comprimento 𝐿 previamente determinado, o ângulo 𝛽 pode ser 

escrito em função do ângulo 𝜃, de forma que a Equação A6 poderia ser escrita em 

uma forma mais extensa. A forma mostrada é vantajosa para fins de apresentação 

e compreensão teórica, mas para a reprodução dos valores e cálculos automáticos 

por um algoritmo, como aquele programado no software Microsoft Excel para 

cálculo da função de geometria neste trabalho, é interessante conhecer esta 

expressão em função do menor número de parâmetros, isto é, apenas de 𝐿, 𝑟 e 𝜃. 
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Para fins de cálculo, serão definidos aqui também dois outros valores, 

representando as distâncias entres as extremidades do comprimento 𝐿 e o ponto 

𝑃(𝑟, 𝜃), tanto para a extremidade esquerda quanto para a direita, chamados 

respectivamente de 𝑟1 e 𝑟2. O valor de 𝑟2 pode ser calculado a partir dos valores de 

𝑟, da metade de 𝐿, e do cosseno do ângulo 𝜃, conforme a lei dos cossenos, como 

mostrado na Equação A7. 

 

𝑟2
2 = 𝑟2 + (

𝐿

2
)
2

− 2 ∙ 𝑟 ∙
𝐿

2
∙ cos 𝜃 

 

𝑟2 = √𝑟2 +
𝐿

4

2

− 𝑟 ∙ 𝐿 ∙ cos 𝜃 

(A7) 

 

Conhecendo os três lados do triângulo formado pelos segmentos 𝑟, 𝑟2 e 

pela metade direita de 𝐿, é possível aplicar novamente a lei dos cossenos para 

obter desta vez o ângulo suplementar a 𝜃2, e subtraí-lo de 𝜋 radianos para definir o 

valor de 𝜃2, conforme indicado na Equação A8. 

 

𝑟2 = 𝑟2
2 + (

𝐿

2
)
2

− 2 ∙ 𝑟2 ∙
𝐿

2
∙ cos(𝜋 − 𝜃2) 

 

𝜃2 = 𝜋 − cos
−1(

𝑟2
2 +

𝐿
4

2

− 𝑟2

𝑟2 ∙ 𝐿
) 

(A8) 

 

 Com este ângulo conhecido, além de dois lados do triângulo desenhado 

pelo ponto 𝑃(𝑟, 𝜃) e pelas duas extremidades da semente, pode-se calcular pelo 

mesmo método o terceiro lado, equivalente a 𝑟1 (Equação A9). E apesar destas 

informações já serem suficientes para a obtenção do ângulo 𝛽, é possível também 

utilizá-las para calcular o ângulo 𝜃1 (Equação A10). 
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𝑟1 = √𝑟22 + 𝐿2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿 ∙ cos(𝜋 − 𝜃2) 

(A9) 

 

𝑟2
2 = 𝑟1

2 + 𝐿2 − 2 ∙ 𝑟1 ∙ 𝐿 ∙ cos 𝜃1 

 

𝜃1 = cos
−1 (

𝑟1
2 + 𝐿2 − 𝑟2

2

2 ∙ 𝑟1 ∙ 𝐿
) 

(A10) 

 

Por fim, o cálculo do valor de 𝛽 poderia ser realizado usando a lei dos 

cossenos, mas uma vez que 𝜃1 já foi calculado, é mais fácil utilizar a propriedade 

de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 𝜋 radianos. 

Sendo assim, pode-se encontrar o valor de 𝛽 a partir dos ângulos 𝜃1 e do 

suplemento de 𝜃2, conforme indicado na Equação A11: 

 

𝛽 + 𝜃1 + 𝜋 − 𝜃2 = 𝜋 

 

𝛽 = 𝜃2 − 𝜃1 

(A11) 

 

Com esta expressão para 𝛽, é possível substituir os valores de 𝜃1 e 𝜃2 

pelas expressões encontradas nas Equações A10 e A8, respectivamente. Estas, 

por sua vez, dependem de 𝑟1 e 𝑟2, que podem ser substituídos pelas expressões 

encontradas nas Equações A9 e A7, respectivamente, de forma que 𝛽 passará a 

depender, então, apenas diretamente do comprimento ativo da fonte, 𝐿, e das 

coordenadas do ponto de interesse, 𝑟 e 𝜃. Esta expressão encontrada para 𝛽 está 

indicada na Equação A12. 

 

𝛽 = 𝜋 − cos−1

(

 

𝐿
2 − 𝑟 ∙ cos 𝜃

√𝑟2 +
𝐿
4

2

− 𝑟 ∙ 𝐿 ∙ cos 𝜃)

 − cos−1

(

 

𝐿
2 + 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃

√𝑟2 +
𝐿
4

2

+ 𝑟 ∙ 𝐿 ∙ cos 𝜃)

  

(A12) 

 



180 
 

A partir desta expressão pode-se reescrever a fórmula para a função de 

geometria do TG-43 U1 de forma a depender explicitamente somente de 𝐿, 𝑟 e 𝜃, 

como indicado na Equação A13. 

 

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃) =

=

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝜋 − cos−1

(

 

𝐿
2 − 𝑟 ∙ cos 𝜃

√𝑟2 + 𝐿
2

4⁄ − 𝑟 ∙ 𝐿 ∙ cos 𝜃
)

 − cos−1

(

 

𝐿
2 + 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃

√𝑟2 + 𝐿
2

4⁄ + 𝑟 ∙ 𝐿 ∙ cos 𝜃
)

 

𝐿 𝑟 sin 𝜃
 𝑠𝑒 𝜃 ≠ 0°

(𝑟2 − 𝐿
2

4⁄ )−1 𝑠𝑒 𝜃 = 0°

 

(A13) 
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