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INFLUÊNCIA DO POSICIONAMENTO DA PACIENTE NA MODIFICAÇÃO 
DA DOSE EM ÓRGÃOS CRÍTICOS NA BRAQUITERAPIA DE ALTA TAXA 

DE DOSE EM CÂNCER DE COLO UTERINO 
 

Autor: Jonathan Azevedo Melo  
 
Orientador:   Prof. Dr. Ademir de Jesus Amaral (DEN-UFPE) 
 

RESUMO 
 
A braquiterapia de alta taxa de dose é um procedimento médico que utiliza radioisótopos com 

taxa de dose acima de 0,2 Gy/min. Este tipo de tratamento é comumente utilizado no câncer de 

colo uterino em suas fases mais avançadas. Este tipo de braquiterapia tem substituído a 

modalidade de baixa taxa de dose por ser um tratamento dado de forma ambulatorial e sem a 

necessidade de anestesia. O principal fator limitante do uso da técnica de braquiterapia com 

alta taxa de dose para o tratamento das neoplasias de colo uterino é seu risco potencial de 

sequelas actínicas nos órgão normais adjacentes, como a bexiga, o reto e o cólon sigmóide. 

Por outro lado, a mudança da posição da paciente numa mesa de exame faz com que haja 

modificações da posição dos órgãos internos. A maior distância destes órgãos da região a ser 

irradiada pode fazer com que seja obtida uma menor dose e, por consequência, mitigação dos 

efeitos indesejáveis. Atualmente, não existe na literatura científica uma recomendação do 

posicionamento de decúbito para tratamento destas pacientes. Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho foi identificar a influência destes posicionamentos por meio da comparação das doses 

absorvidas na bexiga, reto e sigmóide das pacientes em decúbito dorsal, com as pernas em 

litotomia (elevadas), e com as pernas estendidas (abaixadas). Os resultados apresentaram uma 

diminuição significativa da dose na bexiga com o posicionamento da paciente com as pernas 

abaixadas, porém houve um aumento da dose na região do cólon sigmóide, que pode ser 

minimizado por meio de otimização dos tempos de parada da fonte radioativa. A dose no reto 

não foi influenciada pelo posicionamento. Com isso, os resultados obtidos nesta pesquisa 

indicam que as pacientes submetidas à braquiterapia de alta taxa de dose devem ser tratadas 

em posição de pernas baixas e estendidas. 

Palavras Chaves: 1. Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN). 2. Câncer de Colo Uterino. 3. 
Braquiterapia. 4. Posicionamento da Paciente. 5. Órgãos Críticos. 6. Planejamento Dosimétrico. 7. 
HDR 
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INFLUENCE OF PACIENT POSITIONING ON MODIFICATION OF 
DOSE IN CRITICAL ORGANS FOR HIGH DOSE RATE 

BRACHYTHERAPY IN UTERINE CANCER 
 

Author: Jonathan Azevedo Melo  

 
Adviser:   Prof. Dr. Ademir de Jesus Amaral (DEN-UFPE) 
 

SUMMARY 
 

High dose rate brachytherapy is a medical procedure which uses radioisotopes with dose rate 

over 0.2 Gy/min. This kind of treatment is commonly used on uterine cancer in more 

advanced stages of the disease. The brachytherapy of high dose have substituted the low dose 

rate modality because it is a treatment performed at clinic and without the need for 

anaesthesia. The main limiting factor of brachytherapy for cervix cancer treatment is its 

potential risks of actinic sequels for adjacent normal organs, such as bladder, rectum, and 

sigmoid colon. It is well known that a change in patient positioning on exam table leads to 

modifications on positions of internal organs. The major distance among these organs from the 

irradiated region can lead to obtainment of a minor dose and, consequently, a less possibility 

of health consequences to the patients. Nowadays, there is not scientific literature about a 

recommendation of patient positioning on decubitus to treatment of these patients. In this 

context, the aim of this research was to identify the influence of these positioning by 

comparison of doses in bladder, rectum and sigmoid of patients in dorsal decubitus with the 

legs in lithotomy (elevated) and with the legs extended, as well as to identify the positioning 

that make possible the minor dose on these organs and to establish a systematic protocol for 

use in radiotherapy services. The results presented here show a significant reduction of dose in 

the bladder of such patients with the extended legs position, despite the increase of dose for 

the sigmoid region, what can be reduced by the time of radioactive source stop. The dose to 

the rectum was not influenced by the position of patient’s treatment. Thus, propose treat 

patients with the legs extended. 

Key words: 1. Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN). 2. Cervix Cancer. 3. Brachytherapy 4. 
Patient Positioning. 5.Critical Organs. 6.Dosimetric Planning. 7. HDR 
 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) do ano de 2008, o 

câncer de colo de útero é o segundo mais incidente nas mulheres brasileiras (superado apenas 

pelo câncer de mama), sendo estimados, 18.680 novos casos. Esta patologia apresenta 

incidência aumentada, sobretudo, em regiões menos favorecidas como as regiões norte e 

nordeste, onde a maioria das pacientes é diagnosticada em estágios mais avançados. 

 

Nos casos avançados de câncer de colo uterino, a radioterapia é o tratamento de 

escolha. Na maioria dos centros médicos, é realizada a associação da radioterapia externa 

(teleterapia) com a braquiterapia de alta taxa de dose (BATD). A BATD é uma modalidade 

terapêutica que utiliza fontes radioativas com taxas de dose superior a 0,2 gray (Gy) por 

minuto, ou 12 Gy/h, em íntimo contato com a região a ser tratada, objetivando depositar altas 

doses de radiação nas células tumorais e mínimas nos tecidos sadios. 

 

Os principais fatores limitantes ao tratamento empregando braquiterapia são os efeitos 

adversos ocasionados pela ação actínica nos órgão críticos adjacentes à região irradiada, 

sobretudo na bexiga, no cólon sigmóide e no reto. Quanto maior for a distância dos órgãos 

críticos à região de alta dose de radiação, menor será a dose recebida por esses tecidos (NAG 

et al., 2000). 

 

Sabe-se que os órgãos internos mudam de posição de acordo com o modo pela qual a 

paciente deita na mesa de tratamento, mas não encontramos na literatura especializada uma 

sistematização quanto à forma de decúbito da paciente que recebe tratamento com 

braquiterapia de alta taxa de dose. 
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Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo identificar as doses absorvidas nos 

órgão críticos por meio do planejamento computadorizado para BATD em pacientes 

portadoras de carcinoma de colo uterino, realizado com a paciente em posição de litotomia 

(pernas elevadas) em comparação ao posicionamento com pernas estendidas (pernas baixas e 

esticadas), ambas em decúbito dorsal, determinando qual o posicionamento que causa menor 

exposição dos órgãos críticos durante o tratamento, diminuindo desta forma o risco de 

complicações inerentes ao método, sugerindo uma padronização do uso da técnica de BATD 

que poderá ser utilizada no cotidiano das clínicas de radioterapia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.2 Câncer de colo de útero 

 

 

2.2.1 Epidemiologia 

 

O câncer do colo uterino é o segundo mais comum entre as mulheres, sendo 

responsável por cerca de 500 mil casos novos e pelo óbito de aproximadamente 230 mil 

mulheres por ano no mundo. A incidência por câncer de colo de útero torna-se evidente na 

faixa etária de 20 a 29 anos, e o risco aumenta rapidamente até atingir seu pico – geralmente 

na faixa etária de 45 a 49 anos. Quase 80% dos casos novos no mundo ocorrem em países em 

desenvolvimento onde, em algumas regiões, este tipo de câncer é o mais comum entre as 

mulheres (INCA, 2008). 

 

Em países desenvolvidos, a sobrevida média estimada em cinco anos varia de 59 a 

69%. Nos países em desenvolvimento, os casos são diagnosticados em estágios relativamente 

avançados e, consequentemente, a sobrevida média é menor: cerca de 49% após cinco anos do 

tratamento (INCA, 2008). 

 

O número de novos casos de câncer de colo uterino esperados para o Brasil em 2008 é 

de 18.680, com um risco estimado de 19 casos a cada 100 mil mulheres, conforme consta na 

Tabela 1. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de colo do útero é o 

mais incidente na região Norte. Nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul, este tipo de câncer 
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representa o segundo tumor mais incidente nestas localidades, no entanto, na região Sudeste é 

o quarto mais frequente (20/100.000) (INCA, 2008). 

 

 

Tabela 1 – Estimativas de novos casos de câncer, segundo localização primária, em mulheres 

no Brasil para o ano de 2008, com valores expressos em números e em taxa bruta de 

incidência por 100.000 (INCA, 2008). 

Localização primária 

Neoplasia maligna 

Estimativas de casos novos 

Brasil (Estados) Brasil (Capitais) 

Casos Taxa bruta Casos Taxa bruta 

Mama feminina 49.400 50,71 17.400 76,04 

Colo de útero 18.680 19,18 5.620 24,49 

Cólon e reto 14.500 14,88 5.450 23,80 

Traquéia, brônquio e pulmão 9.460 9,72 3.070 13,49 

Estômago 7.720 7,93 2.380 10,30 

Leucemias 4.320 4,44 1.340 5,89 

Cavidade oral 3.780 3,88 1.140 4,83 

Pele melanoma 2.970 3,03 930 3,69 

Esôfago 2.650 2,72 620 2,30 

Outras localizações 62.270 63,73 22.530 98,39 

Subtotal 175.750 180,43 60.480 264,11 

Pele não melanoma 59.120 60,70 14.140 61,73 

Todas as neoplasias 234.870 241,09 74.620 325,77 

 

 

Em Pernambuco, como informa a Tabela 2, a estimativa de incidência de câncer de 

colo de útero para 2008 será de 1.020 novos casos, com taxa bruta de 22,73 a cada 100.000 

mulheres, ficando atrás apenas do câncer de mama (INCA, 2008). 

 

 



   5

Tabela 2 – Estimativas de novos casos de câncer, segundo localização primária, em mulheres 

no Estado de Pernambuco para o ano de 2008, com valores expressos em números e em taxa 

bruta de incidência por 100.000 (INCA, 2008). 

Localização primária 

Neoplasia maligna 

Estimativa de casos novos 

Pernambuco Recife 

Casos Taxa bruta Casos Taxa bruta 

Mama feminina 2.010 44,82 730 87,90 

Colo de útero 1.020 22,73 210 25,26 

Cólon e reto 420 9,45 180 21,82 

Traquéia, brônquio e pulmão 310 7,01 110 12,92 

Estômago 280 6,22 80 9,11 

Leucemias 170 3,86 50 6,47 

Cavidade oral 180 3,94 30 3,87 

Pele melanoma 50 1,08 20 2,14 

Esôfago 90 2,09 20 2,05 

Outras localizações 2.070 46,16 1.110 133,05 

Subtotal 6.600 147,18 2.540 304,46 

Pele não melanoma 3.450 76,98 420 50,94 

Todas as neoplasias 10.050 224,04 2.960 354,81 

 

 

2.2.2 Etiologia e fatores de risco 

 

O principal agente causal do câncer de colo de útero é o vírus do papiloma humano 

(HPV), que é transmitido sexualmente e mais prevalente em mulheres com iniciação sexual 

precoce e múltiplos parceiros (INCA, 2008). 

 

A multiplicidade de parceiros, a história de infecções sexualmente transmitidas (da 

mulher e de seu parceiro), a idade precoce na primeira relação sexual e a multiparidade 

também são considerados como importantes fatores de risco de câncer do colo do útero. Além 
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desses, estudos epidemiológicos sugerem outros fatores cujos papéis ainda não são 

conclusivos, tais como tabagismo, corticoterapia, diabetes, lúpus, Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o uso de anticoncepcionais e a alimentação pobre em 

alguns micronutrientes – principalmente vitamina C, beta-caroteno e folato (SELLORS; 

SANKARANARAYANAN, 2003). 

 

A análise da associação entre o uso de contraceptivos orais e o risco de câncer invasivo 

do colo do útero é feita com dificuldade. Os contraceptivos orais são usados por mulheres 

sexualmente ativas e que, em menor probabilidade, usam métodos de barreira, sendo por isto 

mais expostas ao risco de contrair HPV. Em compensação, estudos demonstram que essas 

mulheres comparecem mais ao ginecologista, tendo maior possibilidade de serem rastreadas 

para o câncer do colo do útero (SELLORS; SANKARANARAYANAN, 2003). 

 

 A Organização Mundial de Saúde, reconhecendo desde 1992 o HPV como o principal 

responsável pelo câncer do colo do útero, aprofundou estes estudos e em 1996, em parceria 

com a International Agency for Research on Cancer – IARC identificou os tipos 16 e 18 como 

os principais agentes etiológicos desse tipo de câncer. Assim, pela primeira vez, foi 

confirmada cientificamente a indução de um tumor sólido por um vírus (SELLORS; 

SANKARANARAYANAN, 2003). 

 

Estima-se que uma redução de cerca de 80% da mortalidade por este câncer pode ser 

alcançada por meio do rastreamento de mulheres na faixa etária de 25 a 65 anos com o exame 

de colpocitologia oncótica (teste de Papanicolau) e do tratamento de lesões precursoras com 

alto potencial de malignidade e carcinoma “in situ”. Para tanto, é necessário submeter ao 

rastreamento as mulheres com início de atividade sexual de acordo com os programas 

nacionais de prevenção (INCA, 2008). 
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2.2.3 Apresentação clínica 

 

Fases muito precoces da invasão do estroma não manifestam sintomas ou 

características clínicas originadas da neoplasia do colo uterino. Por esta característica, esta 

fase é conhecida como doença invasiva pré-clínica. A forma mais precoce da neoplasia 

invasiva é reconhecida histologicamente como um carcinoma micro-invasivo que não 

apresenta invasão neoplásica por mais que 5 mm de profundidade e 7 mm de largura do 

estroma cervical subjacente (SELLORS; SANKARANARAYANAN, 2003). 

 

As mulheres com neoplasia invasiva do colo uterino apresentam, com frequência, um 

ou mais dos seguintes sintomas: hemorragia intermenstrual, hemorragia pós-coito, fluxos 

menstruais mais intensos, corrimento seroso purulento excessivo, corrimento de odor fétido, 

cistite recorrente, urgência miccional, aumento da frequência urinária e dor em região lombo- 

sacra (FLETCHER, 1980). 

 

Em estadios avançados, as pacientes podem apresentar dispnéia devido à anemia 

grave, uropatia obstrutiva, edema de membros inferiores, hematúria, sangramento retal, 

obstrução intestinal e caquexia. O exame especular vaginal revela um crescimento úlcero- 

proliferativo na maioria das mulheres (FLETCHER, 1980). 

 

Com um maior avanço da invasão, a neoplasia pode ocupar a vagina, paramétrio, 

parede lateral pélvica, bexiga e reto. A compressão do ureter devido à doença local avançada 

causa obstrução ureteral com hidronefrose resultante (aumento do volume renal) e, por fim, 

insuficiência renal. Metástases regionais a gânglios linfáticos ocorrem junto com a invasão 

local (SELLORS; SANKARANARAYANAN, 2003). 

 

A neoplasia metastática em nódulos paraórticos pode se estender através da cápsula do 

nódulo e invadir diretamente as vértebras e raízes nervosas. A invasão direta de ramos das 

raízes do nervo ciático causa lombalgia e a compressão das veias da parede pélvica e do 

sistema linfático pode causar edema dos membros inferiores. A disseminação hematogênica às 
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vértebras lombares e músculo pode ocorrer sem doença ganglionar. Metástases à distância 

ocorrem ao final da doença e em geral acometem nódulos paraórticos, pulmões, fígado, ossos 

e outras estruturas (SELLORS; SANKARANARAYANAN, 2003). 

 

 

2.2.4 Estadiamento 

 

O planejamento do tratamento e a avaliação do prognóstico requer exame detalhado da 

saúde geral da paciente e a determinação do estadiamento clínico da neoplasia invasiva. O 

sistema de classificação clínica, amplamente utilizado para neoplasias do colo uterino, 

apresentado na Tabela 3, foi desenvolvido pela Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia (FIGO) e baseia-se, sobretudo, no tamanho do tumor e na extensão da doença na 

pelve. 
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Tabela 3 – Estadiamento do câncer de colo uterino - FIGO (AJCC, 2002). 

Estadio I 

Refere-se ao carcinoma estritamente limitado ao colo uterino; este estadio 
deve ser desconsiderado se há extensão ao corpo uterino. O diagnóstico dos 
estadios IA1 e IA2 deve ser baseado no exame microscópico do tecido 
excisado, de preferência um cone que inclua toda a lesão. 

Estadio IA: 
Neoplasia invasiva identificada somente microscopicamente. 
Há uma invasão medida do estroma com uma profundidade 
máxima de 5 mm e um diâmetro de até 7 mm. 

 Estadio IA1: Invasão medida do estroma de até 3 mm de 
profundidade e 7 mm de diâmetro. 

 Estadio IA2:
Invasão medida do estroma maior que 3 mm, 
mas de até 5 mm de profundidade e até 7 mm 
de diâmetro. 

Estadio IB: 

Lesões clínicas limitadas ao colo uterino ou lesões pré-clínicas 
maiores que no estadio IA. Todas as lesões macroscópicas, 
mesmo com invasão superficial, são consideradas neoplasias 
no estadio IIB. 

 Estadio IB1: Lesões clínicas de até 4 cm. 
 Estadio IB2: Lesões clínicas maiores de 4 cm. 

Estadio II Refere-se ao carcinoma que se estende além do colo uterino, mas não invade a 
parede pélvica. O carcinoma atinge a vagina, mas até o seu terço inferior. 

Estadio IIA: Não há comprometimento evidente do paramétrio. A invasão 
se dá até os dois terços superiores da vagina. 

Estadio IIB: Comprometimento evidente do paramétrio, mas não à parede 
pélvica lateral. 

Estadio III  

Refere-se ao carcinoma que invadiu a parede pélvica lateral. Ao toque retal, 
não há espaço sem neoplasia entre o tumor e a parede pélvica lateral. O 
tumor ocupa o terço inferior da vagina. Todos os casos com hidronefrose ou 
rim não-funcionante são considerados neoplasias no estádio III. 

Estadio IIIA: Não há extensão à parede pélvica lateral, mas há invasão do 
terço inferior da vagina. 

Estadio IIIB: Extensão à parede pélvica lateral, hidronefrose ou rim não-
funcionante. 

Estadio IV Refere-se ao carcinoma que se estendeu além da pelve verdadeira ou 
invadiu clinicamente a mucosa da bexiga e/ou o reto. 

Estadio IVA: Disseminação do tumor para órgãos pélvicos adjacentes. 
     Estadio IVB: Disseminação para órgãos à distância. 
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Neste sistema, o grau do crescimento da neoplasia é avaliado clinicamente e 

histologicamente para categorizar os estadios da doença de I a IV. Na Figura 1 é possível 

observar os estadios da doença. 

 

 

             
(A)                                                         (B) 

          
(C)              (D) 

Figura 1 – Estadiamento clínico estabelecido pela FIGO (AJCC, 2002). 
 



   11

A classificação da FIGO é definida com a utilização de métodos que incluem a 

inspeção e palpação mediante o exame vaginal e retal, colposcopia, cistoscopia, curetagem 

endocervical, histeroscopia, urografia intravenosa e radiografias esqueléticas e do tórax 

(AJCC, 2002). 

 

A linfangiografia, ultra-sonografia, tomografia computadorizada, ressonância 

magnética e laparoscopia, apesar de não serem obrigatórias de acordo com a FIGO, podem 

proporcionar informações valiosas para planejar o tratamento, pois definem com maior 

precisão a localização e volume tumoral (AJCC, 2002).  

 

Em regiões com poucos recursos, contudo, o exame especular, o exame vaginal e o 

toque retal são as únicas abordagens factíveis para a classificação (AJCC, 2002). 

 

A classificação deve ser realizada habitualmente e documentada no registro de casos 

com um diagrama descritivo quando se descobre uma neoplasia invasiva do colo uterino. 

Deve-se também descrever as investigações e procedimentos com base nos quais foi realizada 

a avaliação de classificação (AJCC, 2002). 

 

 

2.3 Tratamento 

 

O câncer de colo uterino pode ser dividido em precoce (estadios IA, IB e IIA) e 

localmente avançado (estadios IIB a IVA). Nas pacientes em estadio IA, IB1 e IIA de pequeno 

volume, tanto a cirurgia (histerectomia radical) como a radioterapia são considerados 

tratamentos adequados, pois a sobrevida em cinco anos é similar, entretanto, nas pacientes 

com estádio IB2 ou IIA de grande volume, existem controvérsias sobre a melhor opção: 

radioterapia combinada com quimioterapia, quimioterapia neoadjuvante (prévia) à cirurgia ou 

histerectomia radical seguida por quimioterapia e radioterapia combinadas são opções 

aceitáveis (FERREIRA; ROSA, 2007). 
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Nas pacientes com estadios mais avançados, a radioterapia exclusiva (teleterapia e 

braquiterapia) tem sido tradicionalmente o tratamento primário. Entretanto, como a 

curabilidade do câncer de colo uterino nos estadios IB2 ou mais avançados com esta 

modalidade não é satisfatória,  estratégias mais intensivas foram investigadas nos últimos anos 

com a adição da quimioterapia (FERREIRA; ROSA, 2007). 

 

No final da década de 1990, foram publicados trabalhos demonstrando a capacidade 

radiossensibilizante da quimioterapia nesses estadios, conforme apresentado na Tabela 4, 

tornando a terapia combinada o padrão de tratamento em quase todas as situações onde a 

radioterapia é indicada (FERREIRA; ROSA, 2007). 

 

 

Tabela 4 – Estudos randomizados com radioterapia e quimioterapia concomitante utilizados 

de forma primária ou combinados à cirurgia (FERREIRA; ROSA, 2007). 
 

Estudo Pacientes 
elegíveis N Terapia 

Sobrevida 
Global 
(5 anos) 

(%) 

p 

 
GOG-85, SWOG-8695 
(WHITNEY et al., 
1999) 
 

IIB – IVA,  
LPA negativos 

200 
188 

RT + HU 
RT + CDDP + 5-FU 

39,8 
50,8 

 
0,018 

 
GOG-120 
(ROSE et al.,1999) 
 

IIB-IVA,  
LPA negativos 

177 
176 
173 

RT + HU 
RT + CDDP 

RT + CDDP + HU 

38 
60 
60 

 
0,001 

 
RTOG 90-01 
(MORRIS et al., 1999) 
 

IB1  
(LN+ por biópsia) 

193 
193 

RT (pelve e LPA) 
RT (pelve) + CDDP + 5-FU 

58 
73 

 
0,004 

 
GOG-123 
(KEYS et al, 1999) 
 

IB2 (LN- por 
TC/LAD) 

186 
183 

RT e histerectomia 
RT + CDDP e histerectomia 

68 
82 

 
0,008 

 
SWOG 87-97 
(PETERS et al, 2000) 
 

IA2, IIA (LN+, 
margem+ ou 
paramétrio+) 

121 
120 

Histerectomia  radical e RT 
Hister. radical e RT + CDDP 

63 
81 

 
0,01 

RT= Radioterapia; HU= Hidroxiuréia; CDDP= Cisplatina; p= probabilidade 
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O impacto da quimioterapia concomitante no câncer do colo uterino tratado das mais 

diferentes formas foi avaliado por uma meta-análise com base em 19 ensaios clínicos 

randomizados (GREEN et al., 2001). A associação da radioterapia e quimioterapia aumentou a 

sobrevida em 12% nas pacientes com estadio IB a IVA em comparação à radioterapia 

exclusiva. 

 

A cisplatina tem sido a droga mais utilizada no tratamento concomitante com a 

radioterapia. A interação desta droga com a radiação leva a uma inibição do reparo do dano 

potencialmente letal ou subletal e um aumento na radiossensibilidade das células hipóxicas 

(WALLNER; LI, 1987). 

 

 

2.3.1 Radioterapia no câncer de colo de útero 

 

A radioterapia exerce um papel importante no tratamento do câncer do colo uterino. A 

combinação da radioterapia externa (teleterapia) e a braquiterapia intracavitária é aceita como 

formas mais eficazes de utilização deste método. O potencial curativo da radioterapia no 

manejo da paciente com carcinoma de colo de útero é incrementado com o uso da 

braquiterapia intracavitária a qual deposita altas doses de radiação diretamente no tumor, 

enquanto protege uma extensão significativa de tecidos normais circunvizinhos (NAG et al., 

2000). 

 

 

2.3.1.1 Braquiterapia  

 

A braquiterapia é uma modalidade da radioterapia que utiliza fontes radioativas em 

íntimo contato com a região a ser tratada, objetivando depositar altas doses de radiação nas 

células tumorais, e mínimas nos tecidos sadios. O termo braquiterapia se origina da palavra 

grega brachio, que significa curto, próximo. Outras denominações comumente utilizadas para 
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este mesmo tipo de tratamento são curieterapia, endocurieterapia e implantes radioativos 

(HILARIS et al., 1997). 

 

Os primeiros relatos da utilização de braquiterapia surgiram logo após a descoberta da 

radioatividade por Henri Becquerel (1896) e do isolamento do Rádio-226 (226Ra) pelo casal 

Curie (Marie & Pierre Curie – 1898). Naquela ocasião, eles forneceram um pequeno tubo 

contendo rádio em seu interior para tratar um paciente portador de lúpus, tendo verificado 

resultados satisfatórios. Em 1903, Becquerel e o casal Curie foram agraciados com o Prêmio 

Nobel de Física pela descoberta da radioatividade (HILARIS et al., 1997). 

 

Em 1903, Strebel instituiu a técnica de braquiterapia com carga postergada 

(afterloading), que consistia em introduzir o material radioativo apenas após o posicionamento 

de aplicadores na região a ser tratada. O pioneiro na utilização desta técnica foi Robert Abbe, 

que em 1905 posicionou tubos dentro do leito operatório de um paciente, após este ter sido 

submetido à ressecção de um tumor, e posteriormente introduziu as fontes de rádio através 

destes tubos (HILARIS et al., 1997). 

 

Em 1906, em Paris, Wickham descreveu a utilização de tubos de rádio para tratamento 

de câncer de colo uterino, publicando posteriormente os resultados com cerca de 1.000 casos 

tratados. Em 1917, Regaud e Lacassagne publicaram os protocolos de técnica e dosimetria 

para aplicações intracavitária de rádio para tratamento de câncer de colo de útero, tendo sido 

denominados de Sistema de Paris. A Figura 2 ilustra o Sistema de Paris onde é possível 

observar a sonda intra-uterina inserida no útero e os colpostatos nas cúpulas vaginais (fórnix). 

No interior destes aplicadores são posicionadas as fontes de rádio (HILARIS et al., 1997). 
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Sonda intra-uterina 
Fórnix vaginal 

Colpostatos 

 

Figura 2 – Braquiterapia intracavitária do colo uterino utilizando a técnica clássica do sistema 
de Paris (PIERQUIN et al., 1987). 

 

 

Por fim, a adoção sistemática da braquiterapia para câncer de colo uterino deu-se a 

partir de 1920, na Fundação Curie, em Paris. Naquela época, eram implantados no útero das 

pacientes tubos contendo rádio (10 mg por tubo) de baixa taxa de dose para que fossem 

administradas doses curativas em um tempo que variava de 3 a 6 dias (HILARIS et al., 1997). 

 

De acordo com Comissão Internacional de Unidades e Medidas da Radiação (ICRU 

report 38, 1985), quanto à taxa de dose do material radioativo utilizado no tratamento, 

classifica a braquiterapia em: 

 

• Alta taxa de dose (BATD) – taxa superior a 12 Gy/h; 

• Média taxa de dose (BMTD) – entre 2 e 12 Gy/h; 

• Baixa taxa de dose (BBTD) – entre 0,4 a 2 Gy/h. 
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A braquiterapia de alta taxa de dose, apesar de ser utilizada há mais de 30 anos no 

Japão e Europa, tem encontrado resistência nos Estados Unidos devido ao seu potencial 

teórico de complicações tardias aos tecidos normais devido à deposição de altas doses por 

fração. Porém, com a utilização de um fracionamento adequado com a possibilidade de 

otimização e a utilização de aparelhos retratores, pode-se diminuir a dose nos tecidos normais, 

e assim minimizar a possibilidade de uma complicação tardia (NAG et al., 2000; FOWLER, 

1989). 

 

No Brasil, a BATD foi incorporada à prática clínica em janeiro de 1991, quando foi 

instalado o primeiro equipamento de BATD da América Latina, localizado no serviço de 

radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Em 1997 foi implantada a primeira unidade de BATD em Pernambuco no Centro de 

Radioterapia de Pernambuco (CERAPE), situado no Hospital de Câncer de Pernambuco, 

sendo hoje em dia o único equipamento em operação neste Estado.  

 

A braquiterapia de alta taxa de dose se apresenta vantajosa em relação a braquiterapia 

de baixa taxa de dose, são elas (SCAFF, 1997): 

 

• Elimina a exposição à radiação dos profissionais; elimina a preparação e transporte de 

material radioativo; 

 

• Tratamento em pequeno intervalo de tempo: 

o Menos desconforto ao paciente por eliminar a permanência prolongada no leito; 

o Possibilidade de tratar pacientes que não toleram longos períodos isolados e 

aqueles que apresentam alto risco de complicações tromboembólicas; 

o Diminuição do risco de movimentação dos aplicadores durante o tratamento; 

o Redução dos custos relacionados à hospitalização (tratamento ambulatorial); 

o Possibilidade de utilizar retratores para afastar o tecido normal da região de alta 

dose de radiação diminuindo os efeitos adversos na bexiga e no reto; 
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o Possibilidade de tratar um grande número de pacientes em instituições que 

apresentam demanda excessiva de pacientes e não possuem infra-estrutura de 

internamento. 

 

• Aplicadores de diâmetro reduzido em relação à BBTD: 

o Reduz a necessidade de dilatação do canal cervical e por consequência reduz a 

necessidade de sedação ou anestesia; 

o Pacientes com contra-indicação de uso de anestésicos podem ser tratadas com 

segurança; 

o Facilidade técnica de inserção dos aplicadores. 

 

• Possibilidade de distribuição da dose de tratamento de maneira otimizada. A variação do 

tempo de parada da fonte gera curvas de isodose que podem ser formatadas de maneira à 

melhor se adaptar com a individualidade do tumor, aumentando a probabilidade de 

enquadramento do volume alvo com a radiação e minimizando altas doses nos órgãos de 

risco; 

 

• Melhor integração com a radioterapia externa, a qual poderá levar a uma diminuição na 

duração total do tratamento e potencialmente aumentar o controle tumoral. 

 

Independentemente da técnica e das fontes radioativas utilizadas no procedimento, 

como rádio-223 (223Ra), césio-137 (137Cs), cobalto-60 (60Co) e recentemente o irídio-192 

(192Ir), os aplicadores consistem em duas fontes vaginais – uma no fórnix vaginal direito e 

outra no fórnix vaginal esquerdo – e fontes intra-uterinas que partem do canal endocervical até 

o interior da cavidade uterina. Estas fontes lineares podem ser contínuas, espaçadas ou 

constituir-se de uma única fonte que se move através do aplicador intra-uterino, parando em 

posições sequenciais pré-estabelecidas, o que simula várias fontes (PIERQUIN et al., 1987). 

 

O tamanho do aplicador útero-vaginal e, portanto, a atividade total das fontes varia de 

acordo com as dimensões anatômicas de cada paciente. O diâmetro do colo uterino é 
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tipicamente de 2,5 a 4,5 cm, e a altura da cavidade uterina possui normalmente 4 a 8 cm. O 

volume alvo de tratamento inclui a exocérvice e a endocérvice, assim como os paramétrios 

imediatamente adjacentes ao colo uterino, o terço superior da cavidade vaginal, e toda ou parte 

da cavidade uterina. Este volume alvo tem uma forma que se assemelha a uma pêra invertida, 

como ilustrado na Figura 3 (PIERQUIN et al., 1987). 

 

 

 

   Fonte uterina 

Volume alvo 

Fontes vaginais 

Figura 3 – Fontes radioativas e volume alvo (isodose de tratamento), em forma de pêra 
invertida (PIERQUIN et al., 1987). 

 

 

O planejamento computadorizado é tipicamente realizado com a aquisição de duas 

radiografias ortogonais, que são inseridas no sistema computadorizado de planejamento 

(programa específico para análise de distribuição de dose do tratamento) que realiza os 

cálculos e define a distribuição tridimensional da dose aplicada. Após a definição do volume 

alvo do tratamento e prescrição de sua dose, são definidos os tecidos críticos, a exemplo da 

superfície anterior do reto e da superfície posterior da bexiga (PIERQUIN et al., 1987). 
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A braquiterapia deve ser realizada como componente da radioterapia para o câncer de 

colo uterino, com base em estudos controlados que apresentam diminuição da recorrência da 

doença e complicações inerentes ao tratamento quando esta técnica é utilizada em adição a 

radioterapia externa (HANKS et al., 1983; COIA et al., 1990; LANCIANO et al., 1991). 

 

A duração total do tratamento (radioterapia externa e braquiterapia) não deve 

ultrapassar 8 semanas, pois o tratamento prolongado pode afetar negativamente no controle 

local da doença e na sobrevida do paciente. Isto ocorre devido à ocorrência de repopulação das 

células neoplásicas em intervalos maiores entre as frações (LANCIANO et al., 1993; PEREZ 

et al., 1995; PETEREIT et al., 1995). 

 

A braquiterapia de alta taxa de dose é preferencialmente iniciada na 2ª semana da 

radioterapia externa, realizando cada aplicação (inserção) com intervalos semanais. Caso o 

volume tumoral seja extenso, impedindo o procedimento, a BATD é realizada próximo ao 

final ou mesmo após a conclusão da radioterapia externa. Neste caso, com o objetivo de 

concluir o tratamento no intervalo otimizado de 8 semanas, procede-se a BATD com duas 

inserções por semana (NAG et al., 2000). 

 

Por sua vez, a dose utilizada na radioterapia externa pélvica varia em cada instituição. 

Na maioria dos centros são utilizadas doses de 45 a 50 Gy, com fração diária de 1,8 a 2 Gy, 5 

dias por semana. Utilizam-se 4 campos pélvicos com seus limites clássicos, como mostra a 

Figura 4. Os equipamentos utilizados preferencialmente são o telecobalto ou acelerador linear. 

Em alguns serviços de radioterapia, uma dose complementar de 10 a 20 Gy é dada nas regiões 

parametriais com 2 campos, paralelos e opostos, de radioterapia externa pélvica com uso de 

um bloco de proteção central de 4 a 5 cm. Esta dose adicional é dada em função de 

complementar à dose na região lateral ao útero (paramétrios), que praticamente não recebem 

dose durante a braquiterapia pela grande distância dos aplicadores (fontes radioativas) com 

estes tecidos (NAG et al., 2000). 
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 (A) 
 
 

  (B) 
 

Figura 4 – Simulação de campos pélvicos tradicionais em radioterapia externa para câncer de 
colo de útero. (A) Radiografia em AP; (B) Radiografia LAT. 

 

 

Os efeitos colaterais da braquiterapia podem acontecer de forma imediata (aguda), 

quando iniciados nos primeiros 6 meses após o tratamento e tardios (crônicos), quando surgem 

após 6 meses. Os estudos que comparam a incidência destas complicações relativas à 



   21

braquiterapia de baixa e de alta taxa de dose têm demonstrado que ambas as modalidades 

terapêuticas apresentam resultados semelhantes (PATEL et al., 1993; TESHIMA et al., 1993; 

LERTSANGUANSINCHAI et al., 2004; HAREYAMA et al., 2002). 

 

As complicações agudas e tardias geralmente são decorrentes de doses elevadas em 

órgãos de risco, como no intestino delgado, bexiga e reto. Das complicações agudas as mais 

comuns são diarréia, cistite e proctite. As tardias que surgem com mais frequência são a 

ulceração da bexiga ou reto, fístulas e estenose vaginal. O conhecimento da dose que estes 

órgãos recebem em função da radioterapia (teleterapia e braquiterapia) é de fundamental 

importância para se determinar a possibilidade de aparecimento destes efeitos indesejáveis 

(VISWANATHAN et al, 2007). Para pacientes com estadios avançados (IIB e IVA), dose 

acumulada no reto maior que 65 Gy deve ser evitada pela possibilidade de incremento das 

complicações retais (CHEN et al., 2000). 

 

 

2.3.1.2 Descrição técnica da unidade de BATD 

 

A unidade de braquiterapia de alta taxa de dose contém uma única fonte de 192Ir de alta 

atividade com aproximadamente 370 GBq (10 Ci). Apesar das fontes de 60Co e 137Cs terem 

sido utilizadas no passado, o 192Ir é o radioisótopo mais utilizado em BATD. Atualmente este 

radionuclídeo foi escolhido como fonte de radiação devido à sua baixa energia de fótons  

(Emáx = 1,06 MeV e Emed = 0,38 MeV) e à sua alta atividade específica, permitindo a produção 

de fontes de dimensões bem pequenas e de alta atividade. Uma desvantagem seria a sua 

pequena meia vida (73,83 dias), o que requer troca de fonte a cada 3 ou 4 meses (SCAFF, 

1997). 

 

Os aplicadores utilizados são praticamente iguais aos da braquiterapia convencional, 

porém menores no diâmetro, o que facilita a técnica de inserção no útero da paciente e diminui 

a dor sentida pela mesma nos procedimentos de dilatação do colo uterino, necessários com os 

aplicadores para baixa taxa de dose (SCAFF, 1997). 
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Os equipamentos desenvolvidos para este tipo de procedimento são relativamente leves 

e compactos e trabalham com carregamento posterior (afterloading) remoto, sendo, portanto 

reduzido o risco de exposição acidental. Estes equipamentos constam basicamente das 

seguintes partes: 

 

a) Fonte de irradiação e cofre da fonte; 

b) Mesa de comandos; 

c) Tubos guias do cofre aos aplicadores; 

d) Aplicadores; 

e) Mesa digitalizadora e sistema de computação. 

 

As aplicações são efetuadas em salas especialmente construídas com blindagens 

adequadas devido à fonte apresentar alta atividade, como ilustra a Figura 5 (SCAFF, 1997). 

 

 

 

B E

A

 
Figura 5 – Esquema de uma sala de aplicação de braquiterapia de alta taxa de dose  

(SCAFF, 1997). 
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A fonte de irídio possui diâmetro externo de aproximadamente 1,1 mm e 3,5 mm de 

comprimento e é única, podendo ter até 7,4 . 1011 Bq (20 Ci) de atividade (Figura 6). Possui 

tempo de meia vida de 73,83 dias e uma camada semi-redutora de 0,2 cm de Pb (SCAFF, 

1997). 

 

 

 
Figura 6 – Desenho esquemático da fonte de Irídio acoplada ao cabo condutor de uma 

unidade de BATD (SCAFF, 1997). 

 

 

Uma unidade de braquiterapia de alta taxa de dose possui vários canais (indexer), 

como mostra a Figura 7, pelos quais a fonte sai do equipamento e através de cabos é 

direcionada para região de tratamento. A fonte pode ser programada para parar em até 48 

diferentes posições em cada um destes canais (SCAFF, 1997). 
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Canais 
(indexer) 

Figura 7 – Unidade de Braquiterapia de Alta Taxa de Dose / Nucletron – Holanda 

(VISWANATHAN et al, 2007) 

 

 

O movimento da fonte é controlado por meio de uma mesa de comando, que fica em 

outra sala, por cuidados com radioproteção. Variando as posições de parada da fonte e 

ajustando o tempo em cada parada, a distribuição de dose pode ser otimizada para cada 

condição anatômica (SCAFF, 1997). 

 

Todos os cálculos e curvas de isodose são feitos por meio de um computador a partir 

de parâmetros básicos que devem ser determinados pelo operador (SCAFF, 1997): 

 

a) Comprimento do eixo do tumor; 

b) Direção do eixo do implante; 

c) Distância entre os pontos de parada; 

d) Dose e fracionamento; 

e) Escolha de um corpo geométrico para cálculo da dose e otimização (elipse, 

cilindro, planos paralelos, etc). 

 

As coordenadas a serem inseridas no computador são obtidas por meio de radiografia 

ântero-posterior e lateral (Figura 8). 
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(A) (B) 
 

Figura 8 – Radiografias ortogonais do implante, obtidas no CERAPE, para serem 

digitalizadas para o programa de planejamento. (A)- Visão antero-posterior; (B) - visão lateral. 

 

 

2.3.1.3 Análise radiobiológica 

 

Fowler e Stern em 1960 e, posteriormente, em 1963, desenvolveram um modelo 

radiobiológico denominado modelo linear quadrático, que quantifica o dano à radiação 

baseado na sensibilidade inerente a cada tipo tecidual. A equação básica define a quantidade 

de dano sob a denominação de dose biológica efetiva (DBE), que resulta do número de frações 

(n), da dose por fração (d) as quais seus dois coeficientes, α e β são constantes e sua relação α / 

β significa a medida inversa da sensibilidade e da capacidade reparativa característica de um 

determinado tecido (Equação 1). 

 

 

Aplicador 
em anel

Sonda 
intra-

uterina
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DBE = n ( α d  +  β d 2 )           (1) 

 

 

Para tecidos de resposta aguda, que incluem a maioria dos tumores, a razão α / β é 

igual a 10 Gy, refletindo o pequeno ombro da curva de dose resposta. Os tecidos de resposta 

tardia, com ombros mais largos, apresentam maior quantidade de reparo entre as frações, a 

relação α / β é pequena, variando entre 1,5 a 5 Gy (FOWLER, 1992). 

 

O aumento da taxa de dose aumenta os efeitos radiobiológicos, que são diferentes para 

o tumor e tecidos de resposta tardia. É importante o conhecimento do número de frações e da 

dose total que deve ser escolhida para BATD de tal forma que tanto os efeitos sobre o tumor 

quanto sobre os tecidos normais sejam semelhantes aos observados com a BBTD. A resposta a 

esta questão está baseada na experiência clínica e na comparação de resultados entre os dois 

métodos (FOWLER, 1992). 

 

Diferentes estudos têm comparado os resultados e efeitos adversos do tratamento do 

câncer de colo uterino com a utilização da braquiterapia de alta e de baixa taxa de dose. Eles 

têm demonstrado similar controle local, sobrevida e morbidade. Alguns destes estudos 

evidenciaram uma diminuição das complicações retais com a utilização da alta taxa de dose 

(NAG et al., 2000). 

 

 

2.3.1.4 Especificação de dose em braquiterapia de câncer de colo de útero 

 

Os sistemas de especificação de dose descritos a seguir serviram de base para o atual 

desenvolvimento de aplicadores e técnicas de tratamento com braquiterapia de alta taxa de 

dose. Cada um foi desenvolvido para que sejam posicionadas fontes de maneira mais uniforme 

possível, a fim de se ter uma distribuição da dose de radiação de uma forma mais homogênea, 

assim como descrever as dose atingidas em órgãos críticos. 
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• Miligrama – Hora 

 

Este é um dos mais antigos sistemas de especificação de dose em braquiterapia para o 

tratamento do câncer do colo uterino. O tratamento é especificado em termo de miligrama-

hora, que seria o produto da quantidade de material radioativo utilizado e a duração do 

implante. O racional para este sistema é baseado na extensa experiência clínica que foi 

acumulada utilizando aplicadores específicos e protocolos de carregamento das fontes e 

duração do implante. O principal exemplo deste sistema são as diretrizes de Fletcher, que 

foram desenvolvidas com base na experiência americana do Hospital M. D. Anderson 

(FLETCHER, 1980). 

 

A especificação por miligrama-hora isolada não é adequada. Este sistema omite 

informações importantes sobre o posicionamento das fontes, posição da sonda intra-uterina 

(tandem) em relação aos aplicadores vaginais (ovóides), fixação dos aplicadores, volume 

tumoral e anatomia do paciente. Através de dosimetria computadorizada é fácil perceber que 

este sistema apresenta grandes incertezas em relação à distribuição de dose em cada paciente. 

Apesar do sistema de miligrama-hora ser um importante parâmetro de tratamento ele não deve 

ser utilizado exclusivamente para análises de curvas de dose e resposta (FLETCHER, 1980). 

 

 

• Sistema de Manchester 

 

O Sistema de Manchester é um dos mais antigos e mais utilizados no mundo. Ele é 

caracterizado pela análise de dose em 4 pontos: ponto A, ponto B, pontos de bexiga e reto. A 

duração do implante é baseada na taxa de dose calculada no ponto A, entretanto a dose nos 

outros pontos é levada em consideração na avaliação do planejamento do tratamento (TOD; 

MEREDITH, 1938). 

 

O ponto A é utilizado para prescrição de dose. Este ponto foi originalmente definido a 

2 cm superior ao fórnix vaginal lateral e a 2 cm lateral ao canal cervical, e redefinido 
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posteriormente a 2 cm superior ao óstio externo cervical e a 2 cm lateral ao canal cervical 

(TOD; MEREDITH, 1953). O ponto B é definido a 3 cm lateralmente ao ponto A, conforme 

apresenta a Figura 9. 

 

 

 

Cavidade 
uterina 

Fórnix 
vaginal 

Figura 9 - Determinação do ponto A e B para prescrição de dose em braquiterapia 

intracavitária (TOD; MEREDITH, 1953). 

 

 

Do ponto de vista anatômico, o ponto A representa o local onde a artéria uterina cruza 

com o ureter. Acreditava-se que a tolerância destas estruturas fosse o principal fator limitante 

na irradiação do colo uterino (KHAN, 2003). 

 

Existem algumas críticas devido à limitação do ponto A como local de prescrição de 

dose em braquiterapia para o câncer de colo uterino (KHAN, 2003): 

 

a) O ponto A é relacionado à posição das fontes e não a uma estrutura anatômica 

específica; 
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b) A dose no ponto A varia sensivelmente com a posição das fontes do ovóide em 

relação com as fontes do tandem; 

c) Dependendo do tamanho do colo uterino, o ponto A pode localizar-se dentro ou 

fora do tumor, ocasionando o risco de subdosagem em tumores volumosos ou 

superdosagem em tumores menores (KHAN, 2003). 

 

 

• Dose absorvida na bexiga, reto e cólon sigmóide 

 

O colpostato no aplicador de Fletcher-Suit é parcialmente blindado no ápice e na base 

para conferir alguma proteção à bexiga e ao reto; entretanto do ponto de vista dosimétrico é 

difícil demonstrar a real diminuição de dose nestes órgãos com estas proteções (KHAN, 

2003). 

 

A dose na bexiga e no reto depende da distribuição das fontes em uma dada inserção. 

Caso a dose nestes órgãos seja demasiadamente alta pelo cálculo efetuado, a solução seria em 

modificar a distribuição geométrica das fontes. Apesar de existirem vários instrumentos para 

aferição da dose nestes órgãos, como câmaras intracavitárias de ionização, os cálculos são 

efetuados rotineiramente de acordo com as diretrizes do sistema de Manchester. A localização 

da bexiga e do reto pode ser determinada com a realização de radiografias com colocação de 

um meio de contraste no interior destes órgãos. Devem-se evitar doses acima de 80% da dose 

prescrita no ponto A nestas estruturas (KHAN, 2003). 

 

A dose no cólon sigmóide foi descrita inicialmente por Fletcher em 1980 como sendo a 

dose atingida pela região situada entre a ponta da sonda intra-uterina e o promontório (1ª 

vértebra sacral). Doses elevadas nesta região podem levar a paciente a complicações como 

inflamações do sigmóide (colite), ulcerações e fístulas. Existem controvérsias na literatura 

sobre a importância de se descrever este ponto de dose, visto que por ser um órgão com grande 

mobilidade sua determinação é muito variável (VISWANATHAN et al, 2007). 
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• Sistema do ICRU 38 

 

A Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiações em seu relatório 

número 38 (ICRU report 38, 1985), recomenda a especificação de dose em volume alvo, ao 

invés de dose em um ponto específico. 

 

A Figura 10 ilustra de um lado as curvas de isodose quando apenas o tratamento 

intracavitário é realizado e da associação da radioterapia externa à braquiterapia. Para o 

tratamento intracavitário, o volume alvo inclui a região do colo e do corpo uterino. 

 

 

 
 

                               (A)      (B) 

Figura 10 – Curvas de isodose representando o volume alvo de tratamento quando apenas a 

radioterapia externa (A) ou a combinação com braquiterapia é utilizada (B) (ICRU 38, 1985). 

 

 

Volume alvo

Volume alvo da 
braquiterapia (corpo + 

colo de útero)
Volume de tratamento 

da braquiterapia 
Volume do 
tratamento 

Borda do 
campo 

Volume alvo da 
radioterapia externa 

Volume de tratamento 
da radioterapia externa 
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A isodose de prescrição no valor de 60 Gy para braquiterapia de alta taxa de dose 

inclui a contribuição de dose recebida pela radioterapia externa. O volume de referência para a 

parte intracavitária do tratamento deve ser identificada e registradas as suas dimensões. A 

Figura 11, mostra como a altura (dh), largura (dw) e a espessura (dt) do volume de referência, 

na tradicional forma de pêra, pode ser medida através de um plano oblíquo frontal e oblíquo 

sagital. O volume de referência é obtido aproximadamente pelo produto de (dh x dw x dt) cm3. 

 

 

 

Plano a

Plano b

Figura 11 – Análise do volume de referência (ICRU 38, 1985). 

 

 

Ponto de dose absorvida na bexiga: localizado com a utilização de uma sonda de 

Foley, com o balão preenchido com 7 ml de uma solução de contraste radiológico. Na 

radiografia frontal, o ponto de bexiga é demarcado no centro do balão; na radiografia lateral, o 
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ponto de bexiga é obtido por uma linha traçada anteroposteriormente através do centro do 

balão para a superfície posterior (Figura 12). 

 

Ponto de dose absorvida no reto: identificado na radiografia ântero-posterior no 

ponto mediano das fontes do ovóide (ou na extremidade inferior da fonte intra-uterina). Na 

radiografia lateral o ponto retal é localizado em uma linha desenhada do meio das fontes do 

ovóide, 5 mm atrás da parede vaginal posterior (Figura 12). 

 

 

 

Bexiga 
Balão (sonda vesical) 7 cm³ 

Ponto de referência 

Fontes intrauterinas 

Fontes intravaginais 

Parede 
vaginal 

posterior 
 

Ponto de referência retal

Figura 12 – Localização esquemática dos pontos de referência da bexiga e do reto 
(ICRU 38, 1985). 

 

 

Trapezóide linfático de Fletcher: Estes pontos correspondem a localização dos 

linfonodos paraórticos e ilíacos e são mostrados na Figura 13. 
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Figura 13- Trapezóide Linfático de Fletcher (ICRU 38, 1985). 

 

 

Pontos da parede pélvica: Na radiografia antero-posterior, os pontos da parede 

pélvica são localizados na intersecção de uma linha que tangencia o aspecto superior do 

acetábulo com uma linha vertical no aspecto medial do acetábulo. Numa visão lateral, estes 

pontos são marcados na distância média superior do acetábulo direito e esquerdo (Figura 14). 

 

 

 
 Filme raio-X AP Filme raio-X lateral 
 

Figura 14- Pontos da parede pélvica (ICRU 38, 1985). 
 

 

Padrões de tempo e dose: A duração e a sequência do implante em relação ao 

tratamento com radioterapia externa devem ser reportados (ICRU 38, 1985). 
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O principal objetivo da braquiterapia é de depositar altas doses no tumor (volume 

alvo). Os tecidos normais adjacentes limitam a dose final no tumor, visto que a tolerância 

destes órgão na proximidade da área do tumor irá determinar a dose máxima que se pode 

administrar na paciente. 

 

O posicionamento dos órgãos sofrem pequenas variações de acordo com o 

posicionamento de uma pessoa num determinado tempo. O objetivo deste estudo é de analisar 

a influência de dois posicionamentos distintos da paciente submetida a braquiterapia de alta 

taxa de dose nas doses depositadas nos órgão de risco (bexiga, reto e sigmóide) para tumores 

de colo uterino. Não foi encontrado na literatura estudo que determine qual melhor 

posicionamento para este tipo de tratamento. Procedimentos que diminuam a dose final nestes 

órgãos possivelmente influenciará na minimização dos efetos colaterais relacionados ao 

tratamento. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Amostragem 

 

Foram coletados dados de 20 pacientes do sexo feminino, portadoras de neoplasia 

maligna do colo uterino, tratadas no Centro de Radioterapia de Pernambuco (CERAPE) por 

meio de braquiterapia de alta taxa de dose no período de julho a novembro de 2007. As 

pacientes foram identificadas pela letra (P) e um número, para preservar suas identidades. 

 

De cada paciente, foram obtidas as seguintes informações: 

 

• Idade; 

• Índice de massa corpórea (IMC); 

• Histologia; 

• Estadio da doença; 

• Associação de tratamento quimioterápico (QT); 

• Número de partos normais; 

• Perineoplastia prévia. 

 

As informações acerca da histologia e estadio da doença foram analisadas como 

critérios de inclusão e exclusão. 
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3.1.1 Critérios de Inclusão 

 

• Pacientes com estadiamento clínico IB a IIIB (FIGO/AJCC 2002), avaliadas tanto 

pelo médico ginecologista quanto pelo radioterapeuta; 

 

• Pacientes com estadiamento comprovado por exames (biópsia, hemograma, análise 

sérica da função renal e hepática, radiografia de tórax, cistoscopia e 

retossigmoidoscopia – este último se estadio acima de IIB); 

 

• Tipo histológico: carcinoma de células escamosas ou adenocarcinomas de colo 

uterino; 

 

• As pacientes ao iniciarem a braquiterapia deverão estar em curso de radioterapia 

externa pélvica. 

 

 

3.1.2 Critérios de Exclusão 

 

• Circunstâncias materiais ou logísticas que tornaram impossível o desenvolvimento 

normal da investigação; 

 

• Pacientes que apresentassem tumores com infiltração para vagina, com a 

necessidade de colocação de aplicadores diferentes da sonda e anel. 

 

 

3.2 Protocolo dosimétrico 

 

O protocolo dosimétrico utilizado foi de 4 frações de 7 Gy, calculados no ponto A de 

Manchester. O tratamento foi realizado de forma ambulatorial com frações semanais, num 

total de 4 semanas.  
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Foram utilizados aplicadores de sonda e anel, que se caracterizam por apresentarem 

uma sonda intra-uterina e um anel que substitui os ovóides tradicionais. Os conjuntos são 

disponíveis em 3 angulações da sonda intra-uterina (30 º, 45 º e 60 º), cada qual com três 

extensões diferentes e três diâmetros de anéis: sondas de 20, 40 e 60 mm de extensão e anéis 

de 26, 30 e 34 mm de diâmetro, quando considerados com a sua respectiva capa.  

 

Além disso, um terceiro aparato, o afastador retal, é acoplado na porção inferior do 

aplicador, afastando a parede vaginal posterior, e consequentemente, a parede anterior do reto 

da fonte de radiação. A Figura 15 ilustra o conjunto de aplicadores (sonda, anel e afastador 

retal) utilizado. 

 

 

 
Figura 15 – Conjunto de aplicadores: sonda intra-uterina (A); anel vaginal (B) e afastador 

retal (C) (VISWANATHAN et al, 2007) 

AC 
B 

 

 

As pacientes foram previamente sedadas com analgésico (dolantina) e ansiolítico 

(midazolam), administrados de forma endovenosa. 
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Após a sedação da paciente procedeu-se a colocação de uma sonda de Foley na bexiga 

com introdução de 7 ml de contraste radiopaco no balão da sonda para localização nas 

radiografias do ponto de cálculo de dose absorvida na bexiga. 

 

No momento do procedimento para inserção dos aplicadores, fez-se o uso do espéculo 

vaginal para estudar a anatomia do colo uterino. Em seguida, foi procedida a clipagem do colo 

uterino com a utilização de 2 pequenos clipes metálicos, fixados com o emprego de clipadores 

próprios. 

 

A definição do comprimento de sonda utilizado foi feita por meio de uma histerometria 

realizada previamente à inserção da sonda. Optou-se pela maior sonda que o útero da paciente 

fosse capaz de comportar para que houvesse maior cobertura possível do volume alvo de 

tratamento. 

 

Com a sonda introduzida através do canal endocervical, passou-se o anel através da 

sonda e posicionou-se o mesmo em contato direto com o colo uterino. Posteriormente, foi 

colocado o afastador retal, sendo o conjunto fixado um ao outro por um sistema próprio de 

fixação, tal qual ilustrado na Figura 15. 

 

Ao serem submetidas à braquiterapia de alta taxa de dose, após a colocação dos 

aplicadores, as pacientes foram encaminhadas à sala de tratamento, onde foram radiografadas 

utilizando no interior as fontes falsas (dummy sources) de material radiopaco, não radioativo, 

para simular o tratamento. 

 

 

3.3 Obtenção da dose em órgão críticos 

 

As análises de dose recebida nos órgão críticos bexiga, reto e sigmóide foram 

realizadas utilizando-se o software PLATO – BPS versão 13.7 (Nucletron Corporation – 
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Holanda), que fornece o posicionamento dos aplicadores e os pontos de dose nos órgão de 

risco a partir de radiografias digitalizadas. 

 

As radiografias foram obtidas primeiro com a paciente em posição ginecológica ou 

litotomia (pernas elevadas), como ilustrado na Figura 16, e em seguida com as pernas 

abaixadas e esticadas (decúbito dorsal com pernas estendidas), como ilustrado na Figura 17. 

 

 

 
 

Figura 16 – Posicionamento em litotomia (pernas elevadas). 
 

 

           
 

Figura 17 – Posicionamento com pernas estendidas (baixas). 
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3.4 Análise da dose absorvida em órgão críticos 

 

Na análise da dose em órgãos críticos, foram considerados ainda os dados relativos a 

índice de massa corpórea (IMC), número de partos normais e perineoplastia prévia, que 

constituem fatores inerentes a anatomia da paciente que podem também contribuir na 

dosimetria comparativa. 

 

O índice de massa corpórea (IMC), foi calculado de acordo com o estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo a razão entre a massa e o quadrado da altura, 

que reflete ao biotipo da paciente, classificando como abaixo do peso normal (IMC < 18,5 

kg/m²), peso normal (IMC entre 18,5 e 25 kg/m²), sobrepeso (IMC entre 25 a 30 kg/m²) e 

obesas (IMC > 30 kg/m²). 

 

 Número de partos normais, por sua vez, repercutem uma maior elasticidade e aumento 

da capacidade vaginal. A realização prévia de cirurgia plástica perineal (perineoplastia) 

diminui consideravelmente a amplitude vaginal e dificulta a inserção dos aplicadores.  

 

Foi comparado também se existe correlação entre o tamanho de sonda ou anel utilizado 

e as doses nos órgãos críticos (bexiga, reto e sigmóide). Com a determinação dos tempos de 

parada nos diversos pontos da sonda e do anel, foram obtidas as curvas de isodose e a 

definição da dose absoluta atingidas nos pontos alvo de cálculo dos órgãos de risco, e o 

percentual de dose em relação à dose de referência nestes mesmos órgãos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise do posicionamento de tratamento da paciente foi realizada com intuito de 

identificar a posição mais vantajosa na minimização de dose na bexiga, no reto e no sigmóide, 

consequentemente, procurando minimizar o desenvolvimento de complicações posteriores 

nestas estruturas, que correspondem ao maior fator limitante deste método de tratamento. 

 

A Tabela 5 mostra as informações obtidas, por questionário, das 20 pacientes do 

CERAPE submetidas a braquiterapia de alta taxa de dose. 
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Tabela 5 – Informações da anatomia de cada paciente. 

Paciente Idade 
(anos) 

Nº de 
partos 

normais 

IMC 
(kg/m²) 

Histologia 
do carcinoma 

Perineoplastia Estádio QT 
associada

P1 38 03 30,12 Adenocarcinoma Não IB2 Sim 

P2 57 06 23,80 Escamoso Não IIIB Sim 

P3 64 01 25,73 Escamoso Não IIIB Sim 

P4 72 03 29,69 Escamoso Não IIB Não 

P5 29 03 26,77 Escamoso Não IIB Sim 

P6 39 01 20,83 Escamoso Sim IIIB Sim 

P7 34 03 21,78 Escamoso Sim IIB Não 

P8 46 05 21,56 Escamoso Sim IIIB Sim 

P9 28 03 20,81 Escamoso Não IIB Sim 

P10 65 04 18,03 Escamoso Não IIIB Não 

P11 56 01 30,64 Escamoso Não IIIB Sim 

P12 40 00 32,32 Escamoso Não IIB Não 

P13 52 09 22,48 Escamoso Não IIIB Não 

P14 67 11 26,84 Escamoso Não IB1 Sim 

P15 68 09 29,14 Escamoso Sim IIB Não 

P16 56 06 25,49 Escamoso Não IIB Sim 

P17 48 02 31,64 Escamoso Não IIIB Sim 

P18 66 09 24,14 Escamoso Sim IIIB Sim 

P19 48 02 20,28 Escamoso Não IIIB Sim 

P20 74 09 19,11 Escamoso Sim IIB Sim 

 

 

De acordo com os dados da Tabela 5, a faixa etária das pacientes foi de 28 a 74 anos. 

 

Das 20 pacientes analisadas, 19 (95%) apresentavam história pregressa de parto 

normal, sendo que 14 (70%) possuíam mais de 3 partos normais (multíparas). 
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Segundo dados apresentados na Tabela 5 constataram-se uma variação do IMC de 

18,03 a 32,32 kg/m², com média de 25,06 kg/m². Destas pacientes, a paciente P10 apresentou 

índice abaixo do peso normal, nove pacientes estavam com peso normal, seis pacientes com 

sobrepeso e quatro pacientes obesas. 

 

É possível observar ainda na Tabela 5 que, das 20 pacientes estudadas, 19 

apresentaram carcinoma do tipo escamoso e apenas uma apresentou carcinoma do tipo 

glandular, ou seja, adenocarcinoma. 

 

Das 20 pacientes estudadas, 6 (30%) apresentavam história cirúrgica pregressa de 

plástica perineal (perineoplastia). O estadiamento mais comum foi IIIB em 10 pacientes, 

seguido de IIB em 8 pacientes e IB em 2 pacientes.  

 

O tratamento quimioterápico concomitante foi realizado em 14/20 pacientes (70%). O 

esquema utilizado foi o de Cisplatina 40 mg/m², semanalmente, durante todo o tratamento, e 

teleterapia e braquiterapia de alta taxa de dose. 

 

 

4.1 Quantificação da dose absorvida na bexiga 

 

 A Tabela 6 apresenta as doses (cGy) na bexiga com as pernas em posição de litotomia 

e estendidas. 
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Tabela 6 – Dose absorvida (cGy) na bexiga de pacientes submetidas à braquiterapia de alta 

taxa de dose nas posições pernas elevadas (litotomia) e pernas baixas (estendidas). 

 Dose (cGy) 

Paciente Pernas elevadas (litotomia) Pernas baixas (estendidas)

P1 109,7 75,2 

P2 353,6 223,2 

P3 1631,9 511,0 

P4 331,2 201,1 

P5 203,2 150,3 

P6 425,6 374,9 

P7 439,9 251,2 

P8 157,4 110,4 

P9 212,9 130,6 

P10 798,0 546,6 

P11 507,6 314,4 

P12 318,6 185,0 

P13 264,5 175,7 

P14 275,6 216,5 

P15 271,0 170,5 

P16 448,7 341,6 

P17 529,0 352,8 

P18 490,7 386,8 

P19 150,0 115,7 

P20 337,0 234,2 

 

 

 Os dados acima mostram que as doses na bexiga quando as pacientes se encontravam 

em posição de litotomia variaram de 109,7 a 1631,9 cGy, enquanto que para pernas estendidas 

essa variação foi de 75,2 a 546,6 cGy. Após comparar estes resultados foi possível verificar 
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uma redução na dose absorvida na bexiga para todas as pacientes estudadas quando as mesmas 

estavam com as pernas abaixadas. 

 

Sugere-se que esta diminuição na dose que atinge a bexiga nas pacientes tratadas com 

as pernas esticadas diminuirá a possibilidade de complicações agudas e tardias após o 

tratamento com braquiterapia de alta taxa de dose. Muitas destas complicações evitáveis, 

sobretudo as tardias como as fístulas vesicais, são sequelas que pioram a qualidade de vida 

destas pacientes (FERRIGNO et al., 2001). 

 

A Figura 18 apresenta estes dados em forma de gráfico mostrando variação de doses 

recebida na bexiga para as pacientes expostas à BATD. 
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Figura 18 – Gráfico da dose absorvida (cGy) na bexiga nas posições pernas elevadas 

(litotomia) e pernas baixas (estendidas). 

 

 

No gráfico acima é possível observar que todas as 20 pacientes estudadas obtiveram 

redução da dose na bexiga com a posição de pernas baixas. A paciente P3 obteve uma 

diminuição ainda mais significativa da dose quando se apresentou na posição com pernas 
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estendidas. Foi verificado que esta paciente possuía lesão exofítica com infiltração de metade 

superior da extensão vaginal, não se conseguindo aproximação adequada do anel com o colo 

uterino, levando com isso a uma dose excessiva na bexiga.  

 

A modificação de posicionamento das pernas desta paciente apresentou diminuição 

expressiva de dose neste órgão, o que sugere que em pacientes com lesões mais avançadas e, 

sobretudo com comprometimento vaginal terão um benefício maior com este posicionamento. 

Como nesta casuística não houve outras pacientes com grandes infiltrações da doença para a 

vagina, como no estadio IIIA, não foi possível avaliar estatisticamente a extensão deste 

benefício. 

 

A Tabela 7 apresenta o resultado em percentual das doses (cGy) depositada no ponto 

da bexiga em relação à dose prescrita no ponto A das 20 pacientes estudadas.  
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Tabela 7 – Percentual de dose absorvida na bexiga de pacientes submetidas à braquiterapia de 

alta taxa de dose nas posições pernas elevada (litotomia) e pernas baixas (estendidas). 

 Dose (%) 

Paciente Pernas elevadas (litotomia) Pernas baixas (estendidas)

P1 15,7 10,7 

P2 50,5 31,9 

P3 251,1 78,6 

P4 47,3 28,7 

P5 29,0 21,5 

P6 60,8 53,6 

P7 62,8 35,9 

P8 22,5 15,8 

P9 30,4 18,7 

P10 101,1 78,1 

P11 72,5 44,9 

P12 45,4 26,4 

P13 37,8 25,1 

P14 39,4 30,9 

P15 38,7 24,4 

P16 64,1 48,8 

P17 75,6 50,4 

P18 70,1 55,3 

P19 21,4 16,5 

P20 48,1 33,5 

 

 

Na Tabela 7 é possível verificar que 5 pacientes (P3; P10; P11; P17; P18) receberam 

doses no ponto de bexiga acima de 70% da dose de prescrição com as pernas elevadas. Ao 

posicionar as pacientes com pernas estendidas apenas as paciente P3 e P10 permaneceram 
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com doses acima de 70%, porém com redução significativa da dose. Não foi observado nessas 

pacientes dados clínicos semelhantes que pudessem contribuir com esse aumento da dose. 

 

A Sociedade Americana de Braquiterapia (ABS) e o ICRU 38 consideram como 

limites de doses aceitáveis de tolerância para os órgãos normais em um procedimento de 

braquiterapia de alta taxa de dose para tratamento de tumores de colo uterino um percentual 

máximo atingido de 70% da dose prescrita no ponto A (ponto de prescrição de tratamento) 

(NAG et al., 2000). 

 

Doses nos órgãos de risco abaixo de 70% da dose prescrita no ponto A leva cerca de 

10% das pacientes a desenvolver complicações severas, enquanto que quando se extrapola esta 

dose para mais de 70% a chance de complicações passam a ser mais de 20% (FERRIGNO et 

al., 2001) 

 

 

4.2 Dose absorvida no reto 

 

Na Tabela 8 e Figura 19 é possível verificar as doses depositadas no reto das 20 

pacientes que realizaram braquiterapia nas posições de litotomia e pernas estendidas. 
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Tabela 8 – Dose absorvida (cGy) no reto de pacientes submetidas à braquiterapia de alta taxa 

de dose nas posições pernas elevadas (litotomia) e pernas baixas (estendidas). 

 Dose (cGy) 

Paciente Pernas elevadas (litotomia) Pernas baixas (estendidas)

P1 332,7 321,1 

P2 392,2 416,0 

P3 410,3 354,4 

P4 387,0 374,5 

P5 328,9 325,4 

P6 378,9 355,7 

P7 394,5 390,4 

P8 335,8 312,6 

P9 304,6 336,2 

P10 433,0 429,4 

P11 405,0 400,4 

P12 325,1 331,6 

P13 366,5 334,8 

P14 430,4 410,8 

P15 515,4 477,6 

P16 268,4 258,4 

P17 393,5 398,3 

P18 443,5 424,0 

P19 338,0 345,6 

P20 502,8 469,9 

 

 

Na tabela acima é possível observar uma variação de dose de 268,4 a 502,8 cGy para 

posição de litotomia, já para as pernas estendidas observa-se uma variação de 258,4 a  

477,6 cGy. 
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A Figura 19 apresenta graficamente a variação das doses depositada no reto nas 

pacientes submetidas à BATD 
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Figura 19 – Gráfico da dose absorvida (cGy) no reto nas posições pernas elevadas (litotomia) 

e pernas baixas (estendidas). 

 

 

É possível observar uma variação discreta da dose depositada no reto para cada 

paciente de acordo com o posicionamento das pernas. Essa margem de erro aceitável do 

planejamento realizado para cada posição que deve ser em torno de 5%, assim como 

demonstrado na avaliação percentual na Tabela 9.  
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Tabela 9 – Percentual de dose absorvida no reto de pacientes submetidas à braquiterapia de 

alta taxa de dose nas posições pernas elevadas (litotomia) e pernas baixas (estendidas). 

 Dose (%) 

Paciente Pernas elevadas (litotomia) Pernas baixas (estendidas)

P1 47,5 45,9 

P2 56,0 59,4 

P3 63,1 54,5 

P4 55,3 53,5 

P5 47,0 46,5 

P6 54,1 50,8 

P7 56,4 55,8 

P8 48,0 44,7 

P9 43,5 48,0 

P10 61,9 61,3 

P11 57,9 57,2 

P12 46,4 47,4 

P13 52,4 47,8 

P14 61,5 58,7 

P15 73,6 68,2 

P16 38,3 36,9 

P17 56,2 56,9 

P18 63,4 60,6 

P19 48,3 49,4 

P20 71,8 67,1 

 

 

Diferentemente das doses avaliadas na bexiga, a modificação de decúbito das 20 

pacientes não alterou significativamente a dose para o reto. Esta variação discreta era 

esperada, devido ao ponto do reto, assim como descrito pelo ICRU 38, está relacionado com a 
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posição do aplicador, apresentando pouca influência em relação ao posicionamento das 

pacientes.  

 

Este pode ser considerado uma das críticas para o sistema de pontos de dose do ICRU 

38, pois a determinação da região do reto não apresenta correlação com o real posicionamento 

deste órgão. Atualmente têm sido propostas dosimetrias baseadas em aquisição de imagens em 

tempo real por meio da realização de tomografia computadorizada e localização anatômica 

real dos órgãos de risco e volume alvo (tumor). Este planejamento propicia análises de dose 

em função de volume, tendo assim uma quantificação mais precisa das doses absorvidas nestes 

órgãos (VISWANATHAN et al, 2007). 

 

Na Tabela 9 é possível observar uma variação de 38,3 a 73,6% na dose recebida no 

reto das pacientes na posição de litotomia. Já na posição de pernas estendidas essa variação foi 

de 36,9 a 68,2%. Estas diferenças refletem cada tamanho de aplicador utilizado e a margem de 

erro, inerente ao profissional que executou a aquisição geométrica dos pontos de cálculo de 

dose. Nenhuma informação referente a estes dados foram encontrados na literatura 

especializada. 

 

 

4.3 Dose absorvida no sigmóide 

 

A Tabela 10 e Figura 20 apresentam variações das doses depositadas no sigmóide nas 

20 pacientes estudadas. 
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Tabela 10– Dose absorvida (cGy) no sigmóide de pacientes submetidas à braquiterapia de alta 

taxa de dose nas posições pernas elevadas (litotomia) e pernas baixas (estendidas). 

 Dose (cGy) 

Paciente Pernas elevadas (litotomia) Pernas baixas (estendidas)

P1 424,3 716,4 

P2 339,9 413,7 

P3 167,5 217,5 

P4 238,3 418,2 

P5 312,6 457,9 

P6 218,1 319,1 

P7 225,2 427,2 

P8 499,6 669,9 

P9 254,8 397,0 

P10 203,4 207,7 

P11 237,3 315,6 

P12 269,1 416,1 

P13 209,5 312,0 

P14 171,1 164,9 

P15 193,0 456,5 

P16 298,1 436,4 

P17 175,8 224,7 

P18 205,7 232,0 

P19 493,7 623,9 

P20 307,5 374,4 

 

 

Na tabela acima, é possível observar que as doses recebidas nas pacientes em posição 

de litotomia variaram de 167,5 a 499,6 cGy e com as pernas estendidas as doses variaram de 

164,9 a 716,4 cGy.  
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É possível verificar que, no ponto do sigmóide, percebe-se uma tendência de aumento 

neste ponto com as pernas estendidas. Das 20 pacientes apenas uma (paciente P14) não 

apresentou aumento da dose no sigmóide. Esta paciente foi a única que apresentava estadio 

inicial (IB1) o que podemos sugerir que devido a seu útero possuir maior mobilidade que as 

demais, visto não possuir infiltração parametrial, pode ter influenciado na pouca variação da 

dose absorvida no sigmóide. 

 

A Figura 20 apresenta graficamente a variação da dose absorvida no sigmóide nas 

pacientes submetidas à BATD. 
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Figura 20 – Gráfico da dose absorvida (cGy) no sigmóide nas posições pernas elevadas 

(litotomia) e pernas baixas (estendidas). 

 

De maneira oposta ao ponto de bexiga, nota-se que ao baixar as pernas da paciente os 

aplicadores se aproximaram do ponto do sigmóide, levando a um incremento de dose nesta 

região. Como o ICRU 38 hoje em dia não recomenda a determinação da dose no sigmóide 

devido à grande mobilidade deste órgão o que do ponto de vista anatômico apresenta 

incertezas na sua localização exata, não existe unanimidade em reconhecer este ponto de dose 

como significativo para predição de futuras sequelas nas pacientes (ICRU 38, 1985).  
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A Tabela 11 apresenta percentualmente os valores das doses no sigmóide para as duas 

posições das pernas avaliadas nessa pesquisa. 

 

Tabela 11 – Percentual de dose absorvida no sigmóide de pacientes submetidas à 

braquiterapia de alta taxa de dose nas posições pernas elevadas (litotomia) e pernas baixas 

(estendidas). 

 Dose  (%) 
Paciente Pernas elevadas (litotomia) Pernas baixas (estendidas)

P1 60,6 102,3 

P2 48,6 59,1 

P3 25,8 33,5 

P4 34,0 59,7 

P5 44,7 65,4 

P6 31,2 45,6 

P7 32,2 61,0 

P8 71,4 95,7 

P9 36,4 56,7 

P10 29,1 29,7 

P11 33,9 45,1 

P12 38,4 59,4 

P13 29,9 44,6 

P14 24,2 23,6 

P15 27,6 65,2 

P16 42,6 62,3 

P17 25,1 32,1 

P18 29,4 33,1 

P19 70,5 89,1 

P20 43,9 53,5 
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É possível verificar que a dose no ponto do sigmóide apresentou um percentual de dose 

relativa que variou de 24,2 a 71,4% (média de 38,97%) com as pernas elevadas e, ao baixar as 

pernas, esta dose passou a variar entre 23,6 a 102,3% (média de 55,83%). 

 

Devido a pouca importância clínica deste ponto como já comentado anteriormente, os 

procedimentos que envolveram doses acima dos 70% da dose de prescrição no ponto A foram 

aceitas para fins de tratamento. Como o ponto do sigmóide geralmente se situa próximo à 

ponta da sonda intra-uterina (tandem) existe a possibilidade de otimização desta dose por meio 

da diminuição dos tempos de parada da fonte nesta região. Em compensação este 

procedimento faz com que haja um aumento relativo das doses na região central dos 

aplicadores, com possibilidade de aumentar a dose na bexiga e no reto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   57

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

• O posicionamento das pernas da paciente durante o tratamento do câncer de 

colo de útero com braquiterapia de alta taxa de dose é determinante na 

modificação da dose nos órgãos adjacentes; 

 

• O tratamento realizado com a posição de pernas baixas reduz a dose absorvida 

na bexiga; 

 
• O posicionamento das pernas não altera a dose no ponto retal; 

 

• Um incremento da dose no sigmóide foi observado quando as pernas foram 

mantidas abaixadas; 

 

• Sugere-se tratar a paciente em posição de pernas baixas e estendidas devido ao 

impacto na redução da dose na bexiga e por consequente redução na 

possibilidade de complicações inerentes ao tratamento. 
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