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PRINCÍPIOS DA RADIOTERAPIA 

HISTÓRIA DA RADIOTERAPIA 

• 08/11/1895 Wilhelm Conrad 
Roentgen 



PRINCÍPIOS DA RADIOTERAPIA 

HISTÓRIA DA 

RADIOTERAPIA 

 

• Em 1896 Henri Becquerel 

descobriu radiação 

natural emitida por sais 

de urânio. 



PRINCÍPIOS DA RADIOTERAPIA 

HISTÓRIA DA 
RADIOTERAPIA 

 

• Em 1898 Marie e Pierre 
Curie isolaram o 
Radium e o Polonium, 
sendo o radium 
adicionado ao 
armamento  
terapêutico.  

 



PRINCÍPIOS DA RADIOTERAPIA 

HISTÓRIA DA 

RADIOTERAPIA 

 

• Tratamento de Lupus 

Eritematoso 

 



PRINCÍPIOS DA RADIOTERAPIA 

• Em 01/1896 Emil Grubbe 

um eletricista e 

metalúrgico tratou uma 

mulher de 55 anos de um 

tumor de mama 

recidivado. 

HISTÓRIA DA RADIOTERAPIA 



HISTÓRIA DA RADIOTERAPIA 

Pac. tratada em Viena aos 4 anos de idade 
de um nevus agressivo – 70 anos 

Pac. tratada em Estocolmo de CBC do nariz 
em 1899, resultado 30 anos depois 

http://www.xray.hmc.psu.edu/rci/ss9/img0009.JPG
http://www.xray.hmc.psu.edu/rci/ss9/img0010.JPG


HISTÓRIA DA RADIOTERAPIA 

• Clínica de radioterapia em Munique em 1910, mostrando aspectos 

típicos de tratamento do período: pacientes fazendo tratamento 

simultâneos – Dosimetria: Dose Eritema  

http://www.xray.hmc.psu.edu/rci/ss9/img0014.JPG


Curas Milagrosas do Radium na década de 
20!!!! 

http://www.mtn.org/quack/devices/images/rdcaselg.jpg


HISTÓRIA DA RADIOTERAPIA 



Equipamentos de Radioterapia 

 Bomba de Cobalto 



Acelerador  Linear 

Digital  



Simulador Convencional 

Conceito 

São equipamentos de 

radiodiagnóstico que 

possuem conformação e 

acessórios  que mimetizam 

as unidades de tratamento 

de teleterapia. 



Reto 



Tumor Glótico 

• Técnica de tratamento radioterapico 



 

 

Melhor Controle Local 

Melhor Sobrevida Global 

 

 

 

O Paradigma da Oncologia 

Diminuição das Toxicidades 

 

 

Diminuição das Sequelas Tardias 

 

 

Menor custo econômico-social 

 

QUALIDADE DE VIDA 



O que se faz necessário para que estes objetivos sejam atingidos: 
 

• Melhor compreensão da biologia tumoral 

• Maior conhecimentos das tolerâncias dos órgãos sadios peritumorais ao 
tratamento. 

• Qualificação profissional (educação continuada) 

• Meios para promover a melhoria da eficácia do tratamento: 

 - Uso de tecnologia que permita identificar o tumor, quantifica-lo     
 volumetricamente e avaliar sua extensão local e a distancia. 

 - Uso de equipamentos com tecnologia que permita que os tratamentos 
 seja aplicados com segurança e precisão extrema, poupando de forma 
 sistemática o máximo possível de tecidos e orgãos sadios peritumorais. 

O Paradigma da Oncologia 



Equipamentos de Radioterapia 

 

 

PRIMUS 

Ac. Digital com colimador de multifolhas 



Tomografia              Sistema de Planejamento 



Desenho dos Volumes de Interesse 



Radioterapia Conformacional no Câncer de Próstata 

Definição dos Órgãos de Interesse 

Próstata 



Radioterapia Conformacional no Câncer de Próstata 

Definição dos Órgãos de Interesse 

Próstata 

Próstata sem marcação Próstata marcada 

•Pode-se incluir as vesículas seminais no mesmo órgão 

•No tratamento em duas fases, dois contornos distintos são necessários 



Radioterapia Conformacional no Câncer de Próstata 

Definição dos Órgãos de Interesse 

Bexiga 

Bexiga sem marcação Bexiga marcada 

São feitos corte a corte com projeção volumétrica posterior em DRR 



Radioterapia Conformacional no Câncer de Próstata 

Definição dos Órgãos de Interesse 

Reto 

Reto sem marcação Reto marcado 

Os contornos são definidos até o corte onde a deflexão da estrutura 



Radioterapia Conformacional no Câncer de Próstata 

Definição dos Órgãos de Interesse 

Colo do Fêmur 

Fêmur sem marcação Fêmur marcado 



Radioterapia Conformacional no Câncer de Próstata 

Definição dos Órgãos de Interesse 

PTV (Planned Target Volume) 

PTV marcado 

•As margens pode ser simétricas ou não 

•São definidas de acordo com estudos de mobilização dos órgãos 

pélvicos 

Próstata 

Reto 



Radioterapia Conformacional no Câncer de Próstata 



Número de Campos e Conformalidade 

4 campos     5 campos 



Tumor Glótico 

• Planejamento Computadorizado 3D 

RCT-3D IMRT 



Tumor Glótico 

RCT-3D IMRT 
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A Nasopharyngeal Case (Continued) 
Isodose 

Distribution 

Neck 

Isodose 

Distribution 

Head 



11th Brazilian Society of Radiotherapy 

Congress – 2009  

Treatment Delivery 

 

 

 

Cyberknife Tomotherapy 

(www.accuray.com) (www.tomotherapy.com) 



Radiocirugia 

ModuLeaf 
MLC : 2,5 mm 

BrainScan 



Implantes endocavitários temporários com HDR para tu. 
Ginecológicos 



Implante intersticial permanente para próstata 
com iodo 125 



Câncer de mama 

 

 Popularização e disseminação do método 

 

Irradiação parcial de mama, conveniência 

 -80% recidivas no Quadrante inicial 

 

Resultados similares de curto prazo 

 

Várias técnicas descritas 

Elétrons Ortovoltagem Braquiterapia 



11th Brazilian Society of Radiotherapy 

Congress – 2009  

3D-CRT and IMRT clinical flow 

Consultatio
n 

Simulation 
(imaging) 

Image fusion and 
volume 
definition 

Treatmen
t planning 

Plan QA Immobilization 
and Tx verification 

Tx 
delivery 

Follow-up 



Garantia de acesso ao tratamento rápido e de 
qualidade: a melhor saída contra a judicialização 

 
• Dialogo entre as partes, prestadores e compradores de serviços buscando sempre a 

melhor opção em termos de cura, redução de toxidade (sequelas), lastreados em 
dados de medicina baseada em evidencias. 
 

• Ter em mente que o paciente curado, mas sequelado, muitas vezes gera impacto 
sócio-econômico negativo, tanto nas contas públicas em virtude aposentadoria 
precoce decorrente de invalidez física, assim como também nas contas da saúde 
complementar a médio-longo prazo, pois muitos destes necessitarão de atendimento 
médico continuado para poder lidar com as conseguencias clínicas de suas sequelas. 

 

O que fazer? 


