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Antes, permitam-me fazer uma 
breve apresentação... 
Meu nome é Valdelice Teodoro, nasci na cidade de Curitiba, 
no Estado do Paraná. Tenho formação em Radiologia, com 
especialização em Radioterapia. Exerci a profissão de 1974 a 
99 e, partir dos anos 2000, me tornei representante de 
classe. Fui dirigente sindical, eleita presidenta do Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná (CRTR 10ª 
Região) e cheguei à presidência do Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia (CONTER), onde dou minha parcela 
de contribuição para manter o controle jurisdicional da 
profissão no Brasil. 



Sistema CONTER/CRTRs 
 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) foi 
criado em 4 de junho de 1987, com a missão de manter o registro 
profissional, normatizar e fiscalizar o exercício das técnicas 
radiológicas no Brasil. 
 
Nos Estados, o braço executor do CONTER são os Conselhos 
Regionais de Técnicos em Radiologia (CRTRs), que mantêm rotas 
sistemáticas de fiscalização pelo país.  
 
O Sistema CONTER/CRTRs é composto pela entidade nacional e 
mais 19 Regionais, que cobrem todos os Estados brasileiros. 
Atualmente, o Sistema CONTER/CRTRs representa mais de 93 mil 
profissionais das Técnicas Radiológicas em todo o país. 



O que é Radioterapia? 

> É a área da medicina que se utiliza da radiação 
ionizante para o tratamento de determinados tipos de 
cânceres e doenças benignas.  

 

> A radiação pode ter a função de matar as células 
tumorais (em um câncer), desinflamar um tecido em 
uma doença benigna, certos tipos de artrite e impedir o 
crescimento anormal de um tecido (como um quelóide). 

 

 



Conceitos e informações 
> Estima-se que 1 a cada 4 pessoas desenvolvem algum 
tipo de câncer ao longo da vida. De cada 5 pacientes, 1 
morre em consequência da doença. 

 

> A radioterapia e a cirurgia são alguns dos métodos 
usados para eliminar o tumor primário. 

 

> Ambos podem ter um alto sucesso em determinadas 
partes do corpo, especialmente quando a doença é 
detectada precocemente. 

 



Conceitos e informações 

> A intenção de se eliminar o tumor inteiramente é 
chamado de “tratamento RADICAL”; 

 

> A palavra “TUMOR” é usada para designar uma 
malignância na “forma sólida”. 

 



Dados e estatísticas 
> Aproximadamente metade de todos os pacientes com 
câncer recebem tratamento radioterápico em algum 
estágio da doença; 

 

> Alguns dos mais importantes aperfeiçoamentos no uso 
da Radioterapia são a utilização de feixes de partículas 
pesadas, incluindo: 

- Nêutrons rápidos; 

- Núcleos pesados e; 

- Mésons pi negativos. 

 

 



Técnicas e tratamentos 
> Se o estágio do câncer no paciente estiver mais 
avançado, uma alternativa de auxílio para diminuir a dor 
é atrasar o crescimento do tumor e os 
crescimentos/espalhamentos secundários (METÁSTASES) 
o mais longo possível, às vezes por anos; 

 

> Este tipo de tratamento é chamado ¨PALIATIVO¨. 

 

 



Técnicas e tratamentos 
> Não existem grandes diferenças na radiosensitividade 
entre células normais e células malígnas, mas há 
diferenças entre a resposta do tumor como um todo e as 
partes dos órgãos normais; 

 

> São exatamente essas diferenças que podem ser 
exploradas pelos terapêutas para matar células 
cancerígenas. 

 

 

 



Técnicas e tratamentos 
> Numa situação ideal, o volume de tratamento, coincide 
com o “volume do alvo”, com uma distribuição uniforme 
interna (no alvo) e sem dose externa; 
 

> É lógico que isso não ocorre na prática; 
 

> Campos de radioterapia convencional têm uma 
precisão melhor que 1 cm; 
 

> Alguns dos feixes de partículas pesadas podem, 
entretanto, serem posicionadas com uma precisão de 1 
ou 2 mm. 

 

 

 



> O “volume do alvo” é especificado 
pelo radioterapeuta (médico) e inclui o 
conhecimento do tumor e as possíveis 
margens de erro externas; 

> O radioterapeuta especifica os 
cuidados com alguns órgãos de risco: 

- Espinha dorsal; 

- Rins; 

- Olhos; 

- Pulmão e; 

- Intestino. 

 

 

 



 
Distribuição de Doses  
dos Feixes de Radioterapia 
> No tratamento de tumores 
situados na profundidade, há uso 
de diversos feixes externos, como:  

- Raios X; 

- Gama e/ou; 

- Elétrons.  

> A dose absorvida ao longo do 
eixo diminui exponencialmente 
no caso de feixe de fótons (ou 
nêutrons) e pelo espalhamento 
fora do feixe, no caso de elétrons. 

 

 

 



 
Distribuição de Doses  
dos Feixes de Radioterapia 

> A aplicação de diversos 
“campos” ou “portais” podem 
e frequentemente diminuem 
a dose na superfície, e a 
somatória deles se dará no 
tumor. 

 

 



 
Distribuição de Doses  
dos Feixes de Radioterapia 

> O máximo de dose para o cobalto-60 (1,2 MeV) ocorre 
em 4,0 mm aproximadamente; 
 

> E 15,0 cm para o LINAC (Linear Acelerator); 
 

> Estes são chamados ¨picos de dose;¨ 
 

> Já para feixes de partículas-pesadas que ocorre a 
profundidades muito maiores temos o ¨Pico de Bragg¨. 

 

 



 
Outros tipos de tratamento  
 
> Quimioterapia: destruição de células através do 
uso de drogas; 

 

> Hipertermia: aplicação de calor em determinadas 
partes do corpo; 

 

> Imunoterapia: mobilisação das resistências 
naturais do corpo contra células estranhas. 

 

 



Esquema Resumido do Tratamento Radioterápico 

Braquiterapia 

Teleterapia 

Radioterapia 

Fases do tratamento 

Consulta para indicação ou não,  
planejamento para composição 

dos campos de tratamento e 
definição da dose terapêutica 

Descrição técnica 

Irradiação à distância 
sem contato entre a fonte 

e o paciente 

Equipamentos: 

Telecobalto-60 

Acelerador Linear 
(fótons de RX e 

elétrons) 

Campo único ou 
composições com 2 a 6  

campos por dia, em  
clguns casos esquemas de  

duas vezes ao dia 
(10 a 40 dias úteis) 

Posicionamento no 
aparelho, radiografias, 
cálculo físico da dose 

terapêutica 

Doses terapêuticas de  20 a 
7,5 Gy (Gy =Gray é a unidade 

de dose de irradiação), 
dependendo do tipo de 

doença e forma de 
tratamento  

Ajuste final do plano de  
tratamento, início das aplicações 

controle da reprodutibilidade 
durante as aplicações 

Avaliação final pelo médico 

Esquemas de tratamentos 

Irradiação com a fonte 
de irradiação dentro ou  
muito próxima ao tumor 

Fases do tratamento 

Principais fontes de 
radiação utilizadas: 

Césio-137, Iridio-192, 
Iodo-125 e Cobalto-60 

Descrição técnica 
Divide-se em 



Pessoal Envolvido no Tratamento Radioterápico 

Avaliação, prescrição e 
definição do alvo e dose Físico 

Médico  
radioterapêuta 

Técnicos e Enfermeiros Responsabilidades 

Auxilio ao médico na 
obtenção da melhor 
forma de tratamento 

dentro do serviço 

Cálculo da dose 
terapêutica; 

Assistente social 
Psicólogos 
Voluntários 

Posicionamentodo paciente 
no aparelho, radiografias de 

controle, aplicação diária 
do programa de tratamento 

elaborado pelo médico, 
físico e técnico. 

Orientar, auxiliar e sanar  

dúvidas acerca do dia a dia  

durante o tratamento 

Acompanhameto diário 
 reprodutibilidade e ajustes 

levar ao médico/físico queixas 
encaminhar para revisões 

Ê X I T O  

Acompanhamento periódico 
reavaliação 

Discutir e interrelacionar 
com outros departamentos 
oncológicos para obter  
tratamento interdisciplinar 

Responsabilidades 

Responsabilidades 



 
Técnicas de Radioterapia 
 
> Braquiterapia: É uma modalidade da radioterapia 
onde as fontes de radiação ionizante encontram-se 
próximas, em contato direto com o tumor ou até 
mesmo implantadas no paciente. 

 

> Teleterapia: Emprega fontes EXTERNAS, colocadas 
a uma certa distância do paciente, através de um 
aparelho emissor de radiação (normalmente raios X, 
gama  ou elétrons). 

 

 



















 
Equipamento de Braquiterapia HDR 
 



 
Cateteres de aplicação e fonte de Ir192 
 
 



 
Aplicadores de Radioterapia 
 















 
Braquiterapia de Próstata –  
Implante permanente 
 
 





 
Braquiterapia de Próstata 
 
 









 
Braquiterapia Betaterapia 
 
Indicações: 

 

> Pterígio - Neoformação fibrovascular da 
conjuntiva do bulbo ocular; 

 

> Quelóide - Excessiva produção de tecido 
fibroso após trauma. 





 
Betaterapia com Estrôncio 
 
> Emissão corpuscular :Raios Beta (Elétron do 
núcleo) 

 

MATERIAL 

ESTRÔNCIO 90 

Meia Vida 28, 6anos 

Filho Ytrio 90 

Energia média  0,89 MeV        

50%  da dose a  2mm 



 
Simulação 
 
> Escolha e confecção de acessórios e   imobilizadores; 
  

> Definição dos campos de tratamento; 
  

> Demarcação da pele; 
 

> Radiografias;  
 

> Parâmetros para cálculo físico. 



















 
Equipamentos de Teleterapia 

 
 

Terapia superficial 
 

Ortovoltagem 



Telecobaltoterapia 





Aceleradores Lineares 

Teleterapia: fonte de radiação está longe do paciente 



Clinac 2100 - Varian 













 
Procedimentos especiais 
 
> TBI – Irradiação do corpo inteiro; 

 

> Radioterapia Intraoperatória; 

 

> Radiocirurgia; 





 
Intraoperatória 

 



 
Cones de Intraoperatória 

 



 
Paciente posicionado no aparelho 

 





RADIOTERAPIA 

INTRAOPERATÓRIA 

 

INTRAOPERATÓRIA EM HDR 
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