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RESUMO: O câncer de mama ainda acomete muitas mulheres. O diagnóstico de câncer de mama 

modifica suas vidas, alterando-as no aspecto corporal, social, sexual, familiar e psicológico, mais 

notadamente na autoestima. Técnicas como a cirurgia conservadora possibilitam a conservação das 

mamas, tornando o tratamento menos radical. A radioterapia é uma técnica que utiliza radiações 

ionizantes para eliminar, controlar e diminuir células cancerosas do câncer de mama, podendo ser 

administrada antes ou após a cirurgia. A evolução das técnicas de radioterapia e os modernos 

equipamentos possibilitam o tratamento com foco na área do tumor, diminuindo os efeitos da 

irradiação em órgãos vizinhos. O objetivo deste trabalho é levar esclarecimento para as pacientes 

em tratamento do câncer de mama e a população em geral, acerca do tratamento radioterápico: sua 

necessidade, como é realizado e os efeitos biológicos da radiação ionizante. Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa de revisão bibliográfica em artigos, revistas, dissertações, teses e livros relacionados 

ao tema. Após estudo e avaliação concluiu-se que o tratamento de radioterapia é eficaz no controle 

de células cancerosas que persistem na mama após a cirurgia diminuindo as chances de recidivas 

locorregionais. 

 

PALAVRAS CHAVES: Câncer de mama. Diagnóstico. Cirurgia conservadora. Radioterapia. 

Recidivas locorregionais. 

 

ABSTRACT: Breast cancer still affects many women. The diagnosis of breast cancer modifies 

their lives by altering them in several aspects: corporal, social, sexual, familiar and most notably in 

self-esteem. Techniques such as conservative surgery enable the conservation of the breasts, making 

the treatment less radical. Radiation therapy is a technique which utilizes ionizing radiation to kill, 

control and reduce cancer cells in breast cancer. It can be administered before or after surgery. The 

evolution of radiotherapy techniques and modern equipment enable the treatment focused on the 
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tumor area, reducing the effects of radiation on surrounding organs. The objective of this work is to 

bring clarification to the patients in treatment of breast cancer, and the population in general, about 

the radiotherapy treatment: its necessity, how it is done and the biological effects of ionizing 

radiation. For this purpose, a literature review on research articles, journals, dissertations and books 

related to the topic was held. It was concluded that radiotherapy is effective in controlling cancer 

cells that persist in the breast after surgery, reducing the chances of locoregional recurrences. 

 

KEYWORDS: Breast cancer. Diagnosis. Conservative surgery. Radiotherapy. Locoregional 

recurrences. 

 

RESUMEN: El cáncer de mama sigue afectando a muchas mujeres. El diagnóstico de cáncer de 

mama cambia sus vida con reflejos en el aspecto corporal, social, la vida sexual, familiar y 

psicológico, mas notablemente en la autoestima. Técnicas como la cirugía conservadora permiten la 

conservación de los  pechos , haciendo el tratamiento menos radical. La radioterapia es una técnica 

que utiliza la radiación ionizante para matar, controlar, o reducir las células cancerosas del cáncer 

de mama, con la posibilidad  de se administrarla antes o después de la cirugía. La evolución de las 

técnicas de radioterapia y equipos mas modernos permiten un tratamiento con enfoque en la área 

del tumor, con disminución de los efectos de irradiación a los órganos vecinos . El objetivo de este 

trabajo es aportar aclaraciones  a los pacientes en el tratamiento de cáncer de mama, y la población 

en general en relación a lo tratamiento de radioterapia: su necesidad, cómo se realiza y los efectos 

biológicos de la radiación ionizante. Con esto propósito, se realizó una búsqueda de revisión de la 

literatura en artículos, revistas, tesis y libros relacionados con el tema. Se concluyó que la 

radioterapia es eficaz en el control de las células cancerosas que persisten en el pechos después de 

la cirugía con la consecuente disminución de las posibilidades de recidiva locorregional. 

 

PALABRAS CLAVE: El cáncer de mama. Diagnóstico. La cirugía conservadora. La radioterapia. 

Recurrencias locorregionales. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais incidente 

entre as mulheres. Câncer é definido como reprodução celular desordenada. As células passam a se 

dividir de forma rápida e descontrolada podendo acometer algum órgão do corpo humano. A 

formação do câncer ocorre devido a uma mutação genética, causando alterações no DNA, portanto, 

alterando as características originais dos genes. Essas mutações ocorrem no protooncogenes que é 



 

 

um gene inativo em células normais. Após a ativação dos protooncogenes ocorre a mutação das 

células para oncogenes, tornando os oncogenes responsáveis pela transformação das células 

normais em células malignas (cancerização). Em alguns casos pode ocorrer metástase (característica 

que o carcinoma maligno possui de invadir outros órgãos) sendo o tumor benigno de 

desenvolvimento mais lento, com a formação de nódulos de forma mais regular já o tumor maligno 

tem desenvolvimento muito rápido, com a característica de forma irregular (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER, 2011). 

A característica devastadora do câncer de mama é conhecida no momento do diagnóstico. O 

diagnóstico muda a vida do paciente que o recebe, pois o câncer está relacionado com mutilações, 

deformações decorrentes do tratamento que interferem no lado emocional, social e material, 

levando ao sofrimento psicológico. Para as mulheres, a experiência do câncer de mama é também 

amedrontadora desenvolvendo um mix de sentimentos como o pesar, raiva e intenso medo. A 

integridade psicossocial pode ser ameaçada por incertezas que aparecem com o desenvolvimento da 

doença criando a simbologia do câncer como uma “sentença de morte”. O tratamento de câncer de 

mama interfere na feminilidade não apenas com a perda da mama ou parte dela, mas com a perda 

dos cabelos, irregularidade na menstruação, menopausa precoce, diminuição da libido, deixando a 

mulher fragilizada. Mas todos esses sentimentos que levam a dor psicológica e física não diminuem 

por completo após a retirada do tumor, pois sempre haverá o medo da recidiva ou metástase. 

Portanto o lado emocional merece atenção especial, carecendo de tratamento adequado junto com o 

tratamento da doença (SILVA, 2008).  

A maioria das pacientes com câncer de mama não imagina que esta é uma doença sistêmica 

sendo que a cirurgia é apenas uma técnica terapêutica locorregional e que será necessário um 

tratamento sistêmico que engloba a quimioterapia, a radioterapia e a hormonoterapia. Os efeitos 

colaterais da radioterapia causam confusão, gerando medo e ansiedade, transtornos que são 

esclarecidos ao paciente pelo mastologista, oncologista, o radioterapeuta e o psicólogo (MALUF; 

MORI; BARROS, 2005).  

A radioterapia neoadjuvante (administrada antes da cirurgia para diminuir o tamanho do 

tumor) ou adjuvante (administrada após a cirurgia para diminuir os riscos de recidivas do câncer) 

aliada à cirurgia no tratamento do câncer de mama tem sido uma das técnicas terapêuticas mais 

usadas e com maior grau de sucesso. A evolução da radioterapia resultou da união da medicina com 

diversas áreas, em primeiro lugar com a tecnologia e a física e consequentemente com a patologia, 

biologia, genética, imagiologia, computação e a robótica (LOPES, 2007). 

O encontro com a radioterapia para alguns pacientes causa temor por ser um tratamento 

desconhecido, simbolizado por algo como remédio-veneno, sendo enfatizado às vezes como mais 

cruel que a própria doença.  A demarcação da área irradiada para alguns pacientes parece uma 



 

 

tatuagem que causa emoções intensas, como se fosse a perda de sua identidade, “a perda do eu”. 

Mesmo sendo simbolizada como remédio-veneno, cercada de efeitos tóxicos que levam ao 

sofrimento físico e psíquico, o entendimento da necessidade da radioterapia, como objetivo de cura 

e sobrevivência ao câncer, tornou clara a aceitação do tratamento, mesmo com tantos conflitos 

(MUNIZ, 2008). 

O objetivo deste artigo é esclarecer o que é a radioterapia, seu papel no tratamento de câncer 

de mama, qual a dose administrada e os efeitos na área irradiada, pois muitas pacientes 

desconhecem que a radiação utilizada de forma medicinal é benéfica, alcançando resultados 

positivos no fim do tratamento radioterápico.  

 

METODOLOGIA 

 

 A pesquisa para o desenvolvimento deste trabalho foi feita a partir de revisão bibliográfica, 

com a coleta de dados em livros na Biblioteca da Faculdade de Tecnologia de Bauru (FATEC), 

Universidade do Sagrado Coração (USC) e Biblioteca da Universidade Paulista (UNIP). Foi 

utilizado o banco de dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), através de pesquisas em 

artigos, teses, publicações, livros publicados e no Atlas de mortalidade por câncer de mama em 

regiões e estados do Brasil. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

TIPOS DE NEOPLASIAS 

 

As neoplasias de mama são divididas em neoplasias não invasivas e neoplasias invasivas. 

Nas neoplasias não invasivas, a palavra in situ é utilizada para definir a proliferação das células 

epiteliais que passaram por transformação maligna, mas que permanecem no local de origem. O 

carcinoma ductal in situ (CDIS) é classificado como neoplasia não invasiva, caracterizado pela 

multiplicação de células neoplásicas, com crescimento ocorrendo a partir do epitélio ductal (os 

ductos mamários são entre 15 a 20 canais, responsáveis pela condução do leite até a papila) para 

dentro do sistema ductal-lobular mamário preenchendo e obstruindo os ductos (LEMOS, 2002). 

O carcinoma ductal in situ (CDIS) pode ocorrer antes ou após a menopausa, representando 

20 á 40 % dos diagnósticos de câncer de mama. Na maioria dos casos manifesta-se por micro 

calcificações. O CDIS é frequentemente diagnosticado através da mamografia, comumente restrito 

a uma área específica da mama, podendo ser removido por completo através de cirurgia 

(CARVALHO, 2009). 



 

 

O carcinoma lobular in situ (CLIS) não invasivo tem sólida proliferação de células 

uniformes e pequenas, dentro de múltiplos lóbulos que são um conjunto de glândulas responsáveis 

pela produção do leite (RIEUMONT; WEISSLEDER; WITTENBERG, 2004).  

O carcinoma invasivo pode disseminar-se destruindo outros tecidos. O carcinoma invasivo 

pode ser localizado ou metastático, sendo que o carcinoma ductal invasivo (CDI) é o tipo mais 

frequente com representação entre 65 e 80% dos casos. O CDI corresponde a uma massa palpável 

dura e irregular, diagnosticada através de mamografia como um nódulo acinzentado ou 

esbranquiçado. O carcinoma lobular invasivo (CLI) tem origem nas glândulas mamárias (lóbulos), 

pode invadir outras partes do corpo. De todos os casos de câncer de mama invasivos, apenas 10 % 

são CLI (CARVALHO, 2009). 

Em relação aos fatores de risco para o câncer de mama, destacam-se: menarca precoce 

(menor que 12 anos), menopausa tardia (após 50 anos de idade), primeira gravidez após 30 anos, 

nuliparidade, reposição hormonal pós-menopausa por mais de cinco anos, obesidade, ingestão 

regular de bebida alcoólica e sedentarismo. Com relação à predisposição genética o câncer de mama 

corresponde de 5% a 10% do total dos casos (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2010).  

 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA 

 

Os exames de diagnósticos por imagem são indicados a todas as pacientes regulares, sendo 

intensificados em casos especiais com achados significativos ou alterações em exames de imagem 

de rotina.  A mamografia é o método de rotina mais comum que permite o diagnóstico de câncer de 

mama em estagio inicial e a ultrassonografia permite a distinção de nódulos sólidos e cistos 

mamários, útil nos casos em que a análise mamográfica é menos precisa. A ressonância magnética é 

superior à mamografia e ao ultrassom, mas seu custo elevado não justifica seu uso em alguns 

achados mamográficos (LEMOS, 2002).  

Após a confirmação do diagnóstico de câncer de mama, o tratamento só poderá ser prescrito 

posteriormente a avaliação da extensão da doença (estadiamento). De acordo com a figura 1, o 

câncer de mama é considerado não invasivo quando o tumor é restrito ao seu local de origem. 

Quando as células cancerosas encontram-se localizadas nos ductos ou lóbulos o diagnóstico do 

câncer de mama ocorre no estágio inicial da doença, assim o tratamento tem potencial curativo, mas 

quando os exames de diagnósticos apontam evidências de metástase (significa que a doença invadiu 

órgãos à distância do foco original), o tratamento passa a ter o objetivo de prolongar a sobrevida do 

paciente, minimizando os sintomas da doença, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2010). 

             



 

 

   Figura 1 - Os estágios da doença              

 
 

 

A cirurgia conservadora é definida pela preservação da mama, técnica cirúrgica para o 

tratamento de câncer de mama dividida em quadrantectomia, que é a retirada de todo o setor 

mamário correspondente ao tumor, incluindo-se a pele e uma parte da fáscia do músculo peitoral e a 

tumorectomia, definida pela retirada total do tumor. De acordo com a figura 2, na técnica de 

quadrantectomia ocorre a retirada de tecido sadio ao redor do tumor. O tratamento conservador 

existe a necessidade da retirada de um volume maior de tecido sadio em volta do tumor, mantendo-

se assim uma margem cirúrgica livre da doença. A probabilidade de recidiva diminui com a retirada 

desta quantidade de tecido sadio, pois retira as células tumorais remanescentes ao tratamento local 

(cirurgia), mas a possibilidade de manter um resultado estético aceitável diminui de acordo com a 

quantidade de tecido retirado (TIEZZI, 2007). 

 

 

  

     

 

As cirurgias não conservadoras são: mastectomia total, que é a retirada da mama inteira, 

com a pele e complexo aréolo-papilar; mastectomia subcutânea, que é a retirada da glândula 

mamária preservando a pele e o complexo aréolo-papilar; mastectomia radical modificada, que 

preserva os músculos peitorais, mantendo a linfadenectomia axilar (SANTOS, 2009). 

Fonte: TIEZZI, 2007. 

 

Fonte: http://fisiourogo.blogspot.com.br/2013/07/cancer-de-mama.html 

Figura 2 - Técnica de quadrantectomia para o tratamento 

cirúrgico de câncer de mama 

 

 



 

 

A radioterapia deve ser indicada após cirurgia conservadora com a aplicação em toda a 

mama, sem considerar o tipo de tumor, a idade da paciente, o uso de quimioterapia e 

hormonioterapia (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2004). 

A necessidade da irradiação após cirurgia conservadora se faz necessária entre a 5
a
 e 8ª 

semana depois da cirurgia, pois intervalos muito longos parecem reduzir a possibilidade do controle 

local (VERONESI, 2002).  

A radioterapia após a mastectomia depende dos fatores, listados abaixo, sendo que se a 

paciente apresentar apenas um destes fatores a radioterapia será indicada: tumores com diâmetro 

igual ou maior que cinco centímetros, pele comprometida pelo tumor, quatro ou mais lifonodos 

comprometidos (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2004). 

 

PROPRIEDADES DAS RADIAÇÕES 

  

Radiação significa qualquer processo físico de emissão e propagação de energia, tanto por 

fenômenos ondulatórios ou por partículas compostas de energia cinética. A radiação ionizante é 

aquela cuja energia é superior a energia de ligação dos elétrons de um átomo com o seu núcleo, são 

radiações que possuem energia suficiente para arrancar elétrons de suas órbitas (BRASIL, 2009). 

A radiação ionizante é definida como ondas eletromagnéticas de alta energia que, ao 

interagirem com a matéria, desencadeiam ionizações, promovendo alterações físico-químicas 

intracelulares. As radiações são divididas em dois grupos, corpusculares e eletromagnéticas: 1) 

Corpusculares: possuem carga e massa, que são as partículas alfa (α), beta (β), nêutrons e prótons. 

A radiação alfa (α) não penetra a camada de pele morta e a beta (β) possui pequeno poder de 

penetração no tecido humano e só consegue atravessar apenas a espessura de milímetros. 2) 

Eletromagnéticas: são constituídas de campos elétricos e magnéticos oscilantes, que são os raios-X 

e raios Gama. Os raios-X e os raios Gama (γ) diferem apenas quanto à origem, os raios-X têm 

origem fora do núcleo na desexcitação dos elétrons e os raios Gama (γ) tem sua origem por 

instabilidade nuclear. As radiações ionizantes possuem a característica de remover elétrons de 

átomos, portanto tornando estes átomos instáveis. De acordo com a figura 3, a radiação (X) e a 

radiação gama possuem alto poder de penetração em relação ao tecido humano. Tanto as radiações 

do tipo X como Gama (γ) são altamente penetrantes, dependendo da energia são capazes de 

atravessar vários centímetros do tecido humano e metros de blindagem de concreto. As radiações 

ionizantes são mais penetrantes se comparadas com os outros tipos de radiações. Sendo por esta 

característica utilizada em aplicações médicas de radioterapia e aplicações industriais (GASPARIN, 

2010). 



 

 

A interação com a matéria, em relação às radiações ionizantes, é definida pela transferência 

de energia da radiação para o meio irradiado (BRASIL, 2009). 

Com a finalidade medir a energia depositada por um feixe de fótons (raios-X ou raios gama) 

em um tecido, foi criada a grandeza “dose absorvida”. A dose absorvida de radiação nada mais é 

que a energia depositada por quilograma de tecido, sendo expressa em “rad”. O sistema 

internacional de medidas utiliza para qualquer tipo de radiação ionizante a unidade “Gray” (Gy) que 

equivale a 100 rad (dose de radiação absorvida). A unidade de dose equivalente foi chamada de 

“sievert” (Sv) sendo que 1 Sv equivale a 100 rem (roentgen equivalente man). Portanto a dose 

absorvida de 1 Gy  resultará uma dose equivalente de 1 Sv (GASPARIN, 2010).  

 

                                           Figura 3 - Poder penetração das radiações 

                         

                                         

 

 

RADIOTERAPIA 

 

De acordo com a figura 4, a radioterapia é um dos tratamentos utilizado para o combate ao 

câncer. A radioterapia, também conhecida como terapia por radiação, é uma especialidade clínica 

que utiliza a radiação ionizante para o tratamento de pacientes na área oncológica. A radioterapia 

possui como principal objetivo a administração de uma dose de radiação para levar à morte das 

células cancerosas em um determinado volume tumoral, definido previamente antes da aplicação, 

causando mínimos danos possíveis nos tecidos adjacentes, resultando na diminuição do tumor 

(REIS, 2008).  

A radioterapia tem como objetivo reduzir a incidência de recidivas locorregionais. Este fato 

baseia-se na constatação de que focos neoplásicos da doença podem persistir localmente depois da 

cirurgia, sendo eventualmente a fonte de disseminação metástica (VERONESI, 2002). 

A indicação da radioterapia após cirurgia de mama é definida pelo risco básico de recidiva 

(volta do tumor), sendo que estudos prospectivos e aleatorizados com o emprego da radioterapia 

Fonte:http://www.alunosonline.com.br/quimica/radi

acoes-alfa-beta- gama.htmlzUwFBy 

 

 



 

 

apresentaram um percentual de 65% de redução da recidiva se comparado com a sua omissão, 

levando a uma tendência de ganho na sobrevida global da paciente (HANRIOT, 2011). 

A radioterapia visa o alcance de um índice terapêutico, na qual as células malignas são 

induzidas a perderem sua clonogenicidade (morte celular tumoral), juntamente com a preservação 

dos tecidos normais próximos à área afetada (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2008).  

A radioterapia é um tratamento que não causa dor. A radiação tem o objetivo de controle ou 

cura do câncer de mama impedindo a reprodução e a divisão celular. A radioterapia pode ser 

classificada em três: radioterapia curativa, quando usada no propósito da erradicação do tumor (cura 

total do tumor); radioterapia paliativa, quando o tratamento é usado para diminuir sintomas como a 

dor, desconfortos respiratórios e sangramentos e a radioterapia adjuvante quando o foco principal é 

eliminar células malignas com potencial de recidiva mesmo após a cirurgia. A modalidade 

terapêutica a ser escolhida para o início do tratamento depende da histologia da doença, que é o tipo 

físico do câncer, do seu estadiamento, de profissionais capacitados e de infraestrutura adequada 

(ARAÚJO; DANTAS; NASCIMENTO, 2012). 

A técnica de radioterapia é empregada em aproximadamente 60% de todos os casos de 

tumores malignos, como os de mama, próstata, pulmão e colo do útero, isto significa que entre 100 

pacientes, 60 serão submetidas à radioterapia em uma das etapas do tratamento, seja associada à 

cirurgia (pré ou pós-operatório) ou quimioterapia (SALVAJOLI, B.P; SALVAJOLI, J.V, 2012).  

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE RADIOTERAPIA 

 

TELETERAPIA 

 

Fonte: http://www.materiasespeciais.com.br/saude/inca.jpg 

 

Figura 4 - O que é a radioterapia 



 

 

A teleterapia é o tratamento no qual o paciente recebe a radiação de uma fonte externa, 

portanto a radiação emitida no tumor é proveniente do equipamento localizado fora do corpo do 

paciente. Todas as estruturas (tecidos e órgãos) localizadas nas áreas próximas ao tumor também 

são atingidas pela radiação. As radiações são emitidas por aparelhos como unidades de cobalto ou 

aceleradores lineares. A distância entre a fonte e o paciente é de 80 cm para a unidade de cobalto e 

de 100 cm para o acelerador linear. A teleterapia pode ser aplicada utilizando as técnicas de 

radioterapia conformacional 3D, radioterapia de intensidade modulada (IMRT) e radioterapia 

guiada por imagem (IGRT) (DENARD et al, 2008).   

 

RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL (3D) 

 

Na radioterapia conformacional as características geométricas de cada tumor são moldadas 

pelo feixe de radiação, através de vários ângulos possíveis à irradiação, permitindo que doses mais 

altas de radiação sejam empregadas na área tumoral, reduzindo danos às áreas sadias (REIS, 2008).  

A forma avançada da radioterapia externa é a radioterapia conformacional tridimensional 

(3D). Esta técnica utiliza imagens que são adquiridas por tomografia computadorizada (TC), 

ressonância magnética (RM) ou por tomografia por emissão de pósitrons (PET), depois de 

adquiridas as imagens são transferidas ao computador de planejamento para criar uma imagem 

tridimensional do tumor, possibilitando que múltiplos feixes de radiação de intensidade uniforme 

sejam conformados para o contorno exato do tumor, possibilitando a determinação de margens de 

segurança (ARAÚJO, 2011). 

 

RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA (IMRT) 

 

A radioterapia de intensidade modulada (IMRT) é uma técnica avançada de alta precisão 

utilizando acelerador linear de Raios-X ou fonte radioativa cobalto-60. O método IMRT possibilita 

o ajuste da dose de radiação com precisão em relação ao formato 3D do tumor e também o controle 

da intensidade do feixe, possibilitando assim que as altas doses de radiação sejam localizadas na 

área do tumor. A intensidade da dose que melhor se adapta ao formato do tumor é determinada 

pelas imagens de tomografia computadorizada (TC) em 3D do paciente em conjunto com as doses 

calculadas pelo computador. Portanto a quantidade da dose de radiação recebida pelo tecido sadio 

em relação ao tecido cancerígeno se torna reduzida com a IMRT (CONCEIÇÃO, 2009).  

A IMRT permite a conformação geométrica e também a modulação da intensidade do feixe 

de radiação, permitindo também graduações de doses diferentes sobre a área da lesão. A modulação 

dos campos nesta técnica é possível através do movimento controlado das laminas do colimador 



 

 

multifolhas, que conforma o feixe de radiação de acordo com o formato do volume do tumor, 

aproximando-se o máximo possível à forma irregular do tumor (REIS, 2008). 

A IMRT é indicada para o tratamento de cânceres como o de próstata, de mama, de cérebro, 

de cabeça e pescoço, de pâncreas, de intestino (reto), de colo de útero e de sarcomas 

(CONCEIÇÃO, 2009).  

 

RADIOTERAPIA GUIADA POR IMAGEM (IGRT) 

 

A radioterapia guiada por imagem (IGRT) é a técnica que utiliza o uso de imagens para 

acompanhar o tratamento de radioterapia (SALVAJOLI, B.P.; SALVAJOLI, J.V., 2012). 

A IGRT possibilita a sincronização das irradiações com os movimentos do tumor e dos 

órgãos ao redor da área tratada, fazendo com que os raios sejam aplicados apenas quando os órgãos 

estiverem na posição correta. A lesão nos tecidos vizinhos é reduzida ainda mais com esta técnica. 

Permite também a adaptação do feixe às mudanças do tumor, pois durante o tratamento o tumor 

muda sua forma e tamanho (DENARD et al, 2008).  

A IGRT também é indicada para o tratamento de cânceres como, de pulmão e de fígado 

(CONCEIÇÃO, 2009). 

 

BRAQUITERAPIA 

 

 A braquiterapia é uma técnica de radioterapia que se define pelo uso de fontes radioativas 

seladas para o tratamento de patologias oncológicas (REIS, 2008). 

De acordo com a figura 5 na braquiterapia a radiação atinge diretamente o tumor. Neste 

método, a quantidade de radiação fornecida para destruir o tumor é usualmente limitada devido aos 

riscos de danos a tecidos sadios vizinhos. Assim para aumentar a dose de radiação fornecida se faz 

necessário empregar pequenas fontes de radiação em contato direto com a área lesionada pelo 

tumor. A aplicação da braquiterapia pode ser intracavitória, neste caso as fontes são colocadas 

dentro de uma cavidade do corpo ou pode ser intersticial sendo implantadas dentro do tumor 

(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2000).  

 Os materiais radioativos, em pequenas cápsulas, são colocados junto ao tumor liberando 

doses de radiação sobre o mesmo. Assim as estruturas e órgãos do paciente são preservados. O 

irídio-192 e o cobalto-60 são os isótopos mais utilizados, o ouro-198 e o iodo-125 são usados 

temporariamente, fabricados na forma de tubos, agulhas, fios e sementes (DENARD et al, 2008).  

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

TIPOS DE EQUIPAMENTOS 

 

FONTE DE COBALTO (
60

 Co) 

 

As fontes de cobalto são definidas por liberarem fótons de raios gama (γ)
 
com energias de 

1,17 MeV e 1,33 MeV. A emissão de raios gama (γ) é continua devido ao fato da fonte ser 

radioativa. Após o tratamento a fonte permanece guardada em um compartimento blindado no 

próprio equipamento. Devido ao decaimento radioativo, as fontes de alta atividade do cobalto-60 

enfraquecem sua intensidade na taxa de 1,1% ao mês devido ao decaimento radioativo, sendo que o 

cobalto-60 possui meia vida de 5,27 anos. Após atingir esse período, aumenta-se o tempo de 

exposição do paciente à radiação para atingir a dose necessária no tratamento, devido ao 

decaimento radioativo da pastilha de cobalto, em relação ao tempo inicial de seu uso. Portanto, é 

recomendada a troca da fonte a cada 8 anos (DENARD et al, 2008). 

 

ACELERADOR LINEAR 

 

Um acelerador linear é definido como uma máquina isocêntrica, permitindo a irradiação em 

várias direções de incidência, cujos eixos centrais se encontram em um mesmo ponto no espaço 

(isocentro). Este equipamento utiliza um diferencial de potencial elétrico elevado para acelerar 

elétrons (LOPES, 2007). 

Fonte: http://acrcamoes.blogspot.com.br /2011 / 05/braquiterapia-ja-esta-mais-uma-

etapa.html  

Figura 5- Braquiterapia no tratamento do câncer de ma mama. 



 

 

De acordo com a figura 6, a radiação produzida no acelerador linear ocorre através da 

aceleração dos elétrons. O processo de aceleração do feixe de elétrons ocorre da seguinte forma: os 

elétrons que são produzidos por um filamento aquecido passam por dentro de uma estrutura 

aceleradora (tubo acelerador), ao saírem do tubo os elétrons colidem com um alvo metálico 

produzindo os raios-X (fótons). Em seguida, o feixe passa pelo carrossel com filtro espalhador com 

a função de deixar o feixe mais homogêneo, então o feixe passa pelo colimador e vai em direção ao 

paciente (CONCEIÇÃO, 2009). 

Carrossel é um sistema móvel que tem a função de selecionar o filtro espalhador para cada 

energia de elétrons ou um equalizador para diferentes energias de fótons (SANTOS, 2007).  

A energia dos fótons gerados pelo acelerador linear é maior do que a gerada pelo cobalto-60, 

portanto uma menor dose é liberada na pele do paciente. De acordo com a figura 7 o acelerador 

linear faz rotação em torno do paciente. Alguns aparelhos fazem rotação em torno de um eixo 

denominado de isocentro, facilitando o uso dos múltiplos feixes. O volume tumoral é colocado no 

isocentro, facilitando o direcionamento dos feixes de irradiação no tumor (DENARD et al, 2008). 

Segundo a figura 8, o colimador multifolhas conforma o feixe de radiação de acordo com o 

formato geométrico do tumor. A colimação neste caso aproximasse o máximo possível à forma 

irregular do tumor, possibilitando maior preservação dos tecidos sadios, pois a radiação atinge 

somente o tumor.  Antes dos colimadores multifolhas a conformação era feita de modo retangular, a 

radiação neste tipo de conformação atingia tanto o tumor quanto o tecido sadio, causando lesões 

nestes tecidos. (REIS, 2008). 

A aceleração ocorre através de um sistema linear acelerador, obtendo energias da ordem de 

MeV megavolts (REIS,2008). 

 

 

          

 

 

 

  Figura 6 - Acelerador linear 

Fonte: http://pt.medwow.com/med/linear-

accelerator/varian/clinac-21ex/25925.model-

spec 

 

   

 

Figura 7 – Acelerador linear 

Fonte: http://www.inrad.hcnet.usp .br/inrad 

/index.php/radiologia-gera l /7 9 - unidades -

e-servicos 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

DOSE ADMINISTRADA 

 

Estudos demonstraram que os melhores resultados em relação à radiação foram obtidos 

quando o tempo do tratamento era estendido com pequenas doses, aplicadas diariamente, porque 

grandes exposições em uma única dose de radiação resultavam em efeitos prejudiciais progressivos 

e significativos nos tecidos sadios. Assim, o tratamento fracionado foi adotado como padrão, 

visando a melhor recuperação dos tecidos sadios durante o tratamento (HARRIS et al, 2002).  

As células que possuem uma correta oxigenação são as que têm maior sensibilidade aos 

efeitos da radiação. As células localizadas perto do centro de um tumor recebem pouco sangue, 

desse modo, estas células apresentam pouca quantidade de oxigênio, denominadas células 

radiorresistentes.  No decorrer do tratamento, o tumor diminui e as células que sobrevivem obtêm 

maior fornecimento de sangue, consequentemente mais oxigênio, tornando-se células sensíveis à 

radiação. Portanto a distribuição da radiação em frações, ou seja, em doses repetidas, resulta no 

aumento do efeito letal sobre as células tumorais, diminuindo assim o efeito tóxico sobre as células 

sadias. Esse tratamento prolongado visa à máxima reparação das células e dos tecidos sadios, sendo 

que as células sadias possuem a capacidade de reparação, mesmo após serem expostas à radiação 

(GASPARIN, 2010).  

Geralmente, o fracionamento consiste em administrar sessões diárias com frações de 2,0 Gy, 

cinco vezes por semana, até a dose total de 50 Gy em cinco semanas. Para mamas volumosas a dose 

deve ser reduzida para 1,8 Gy. Neste caso a dose de reforço (BOOST) será de 15 Gy para 

radioterapia adjuvante após cirurgia conservadora de mama (VERONESI, 2002). 

Na radioterapia após mastectomia radical modificada em pacientes com tumores no estágio 

III (tumores > 5 cm em sua maior dimensão) as frações diárias são de 1,8 a 2,0 Gy cinco dias por 

Figura 8 – Funcionamento colimador multifolhas. 

Fonte: REIS, 2011.  

 



 

 

semana com dose total entre 40 a 50 Gy e a dose de reforço (BOOST) entre 10 a 20 Gy (LEMOS, 

2002). 

A dose a ser aplicada e o número de sessões para a realização do tratamento radioterápico 

muda de paciente para paciente, dependendo totalmente do médico radioterapêuta (especialista em 

radioterapia), que avalia o paciente, confirmando a indicação da radioterapia, a dose e as sessões 

para o tratamento (DENARD et al, 2008).   

 

EFEITOS DA RADIOTERAPIA NAS CÉLULAS NEOPLÁSICAS 

 

Os átomos presentes no corpo estão unidos formando moléculas, algumas são muito 

pequenas como a molécula da água e outras grandes como a molécula do DNA. Estes átomos estão 

unidos por forças elétricas, mas quando uma partícula ionizante arranca um elétron de um dos 

átomos de uma molécula do corpo, isto pode causar uma desestabilização que resultara na quebra da 

molécula (OKUNO, 2013).  

A radiação ionizante leva a quebras na molécula de DNA, que pode ter como resultado a 

morte da célula irradiada, quando a célula entrar no processo de duplicação. O processo de divisão 

celular, fase mitose (M), ocorre quando a célula mãe duplica o material genético e distribui o 

mesmo entre as células filhas de modo que cada uma das células filhas receba completamente o 

material genético que a célula mãe continha inicialmente. Portanto quebras no DNA interferem no 

processo de divisão impossibilitando que as células transfiram seu material genético entre suas 

filhas. Neste caso as células podem morrer entre uma ou duas divisões em sequência, prejudicando 

assim a reprodução (BRASIL, 2009). 

As radiações podem levar à interação direta com componentes como o DNA, proteínas, 

lipídios, resultando em alterações estruturais. Este é o efeito direto, constituindo 30% dos efeitos 

biológicos das radiações. A interação pode ocorrer também com o meio constituinte, local onde as 

células estão suspensas, ou seja, a água, ocorrendo a produção de radicais livres. Este efeito 

corresponde a 70% dos efeitos biológicos produzidos pela radiação e chama-se efeito indireto. O 

efeito indireto possui uma probabilidade maior de ocorrer, pois a água é parte essencial da 

composição celular (SEGRETO, R.A; SEGRETO, H.R. C, 2000). 

Ao atravessar os tecidos, a radiação provoca ionização ou excitação dos tecidos e moléculas 

presentes na célula, sendo o corpo formado na maior parte por água, estas moléculas serão as mais 

atingidas pela radiação. Chamamos este processo de radiólise da água, que gera radicais livres nos 

meios orgânicos. Podem ocorrer combinações entre estes radicais livres, moléculas e o oxigênio 

dissolvido, resultando em uma variedade de agentes com potencial oxidante (VIDAL, 2008).  



 

 

 A hidroxila é o principal radical livre oxidante resultado da radiólise da água. Quando a 

hidroxila reage com moléculas orgânicas o oxigênio presente leva à formação de radicais livres 

oxidantes, estes inviabilizam a recombinação para a molécula original, aumentando os radicais 

livres no meio constituinte e assim favorecendo a um maior potencial lesivo (SEGRETO, R.A; 

SEGRETO, H.R. C, 2000). 

Em relação à morte celular radioinduzida, dois mecanismos podem levar à morte celular: a 

morte clonogênica ou por apoptose. A morte clonogênica também chamada de falência reprodutiva 

é definida pela incapacidade de divisão celular, a célula apresenta-se morfologicamente ìntegra, mas 

não é capaz de continuar o processo de divisão celular, assim, as células que perderam a capacidade 

de divisão, desenvolverão necrose e morrerão (SEGRETO, R.A; SEGRETO, H.R. C, 2000). 

 O mecanismo de apoptose é um processo de morte celular programada que ocorre 

normalmente no sistema biológico dos seres vivos para seu correto desenvolvimento, neste processo 

as células com defeitos ou células lesionadas são excluídas (GRIVICICH; REGNER; ROCHA, 

2007).  

A morte celular por apoptose também pode ocorrer pela indução de agentes agressores como 

a radiação. As quebras simples e duplas que ocorrem no DNA através da radiação são denominadas 

danos ou lesões que ativam o processo de apoptose. A morte por apoptose ocorrerá nas células que 

são suscetíveis à apoptose, sendo a dose de radiação é um critério importante (SEGRETO, R.A; 

SEGRETO, H.R. C, 2000). 

Em relação ao reparo dos tecidos após a irradiação, a morte clonogênica tem associação com 

os tecidos de resposta lenta e a célula suscetível à morte por apoptose tem associação com os 

tecidos de resposta rápida (GASPARIN, 2010).   

As alterações nos tecidos caracterizados de resposta lenta demoram mais tempo para ocorrer 

após a irradiação. Os tecidos ósseo, muscular, nervoso e conjuntivo são de resposta lenta, assim as 

células lesionadas nestes tecidos e não reparadas morrem e não são substituídas, pois estes tecidos 

são caracterizados pela baixa atividade mitótica. Já os tecidos de resposta rápida sofrem alterações 

em um pequeno período de tempo após a irradiação, definidos pela morte rápida das células após o 

contato com a irradiação (SEGRETO, R.A; SEGRETO, H.R. C, 2000).  

Os tecidos como a pele, tecido linfoide, mucosas, aparelho digestivo e alguns tumores 

malignos são tecidos de resposta rápida, apresentam alterações já nas primeiras semanas do início 

do tratamento radioterápico. Estes tecidos possuem alto índice de proliferação celular, por isso são 

suscetíveis à morte por apoptose (MARTA, 2014). 

 A diferença na resposta radiobiológica em relação a um tecido normal e um tecido tumoral 

está totalmente associada à capacidade que a célula possui de reparação ou não das lesões induzidas 

pela radiação. Essa resposta dos tecidos a radiação também esta relacionada com a dose 



 

 

administrada, o tipo de exposição, se utilizada em pequenas regiões ou no corpo inteiro. Respeitar a 

tolerância dos tecidos sadios significa respeitar a dose máxima de radiação que este tecido pode 

suportar (SEGRETO, R.A; SEGRETO, H.R. C, 2000). 

 

EFEITOS COLATERIAS DA RADIOTERAPIA 

 

Os efeitos colaterais da radioterapia frequentemente observados em pacientes submetidas ao 

tratamento do câncer de mama são relatados como reações adversas na pele. A radiodermite é a 

reação mais comum, seu início pode ocorrer entre a segunda e a terceira semana do tratamento. A 

radiodermite também conhecida como eritema ocorre porque a pele perde a permeabilidade, 

consequência da radiação que destrói as células da camada basal da epiderme resultando na 

exposição da derme que é definido como processo inflamatório. Alguns fatores como dose total, 

fracionamento, volume do tecido irradiado e ainda a sensibilidade do tecido podem tornar as 

reações de pele decorrentes do uso da radiação mais severas. Fatores relacionados ao paciente como 

idade, o ato de fumar, doenças coexistentes e tratamento antineoplásicos, simultaneamente, também 

podem interferir nestas reações por causa de alterações decorrentes no processo de cicatrização 

(PIRES; SEGRETO; SEGRETO, 2008).  

Outros efeitos secundários à radioterapia como a fadiga, cansaço, esgotamento físico, falta 

de energia e intolerância a esforços físicos também são relatados como reflexos da própria 

radioterapia, mas podem estar relacionados a fatores psicológicos, da necessidade de dormir bem à 

noite e se possível descansar durante o dia. Estes efeitos têm um impacto negativo na vida da 

paciente, impossibilitando a realização de atividades comuns do dia a dia. Com o apoio da família e 

o descanso de forma correta após a sessão de tratamento, estes efeitos podem ser diminuídos, mas 

só com o passar do tempo estes efeitos irão realmente diminuir (SANTOS et al, 2013).  

 

 

Grau das Reações Reações Porcentagens 

Grau 0 Sem reação   

Grau 1 
Eritema leve, descamação seca, epilação e sudorese 

diminuída. 
82,6% 

Grau 2 
Eritema moderado e brilhante, dermatite exsudativa 

(descamação úmida) e edema moderado. 
82,6% 

Grau 3 
Dermatite exsudativa (descamação úmida e edema 

intenso) 
17,4% 

    

 

CONCLUSÃO 

Fonte: PIRES, A.M.T.; SEGRETO, R. A.; SEGRETO, H. R.C, 2008. 

 

 

 

Quadro 1- Classificação reações adversas na pele associadas á radioterapia 

 

 

 

 



 

 

Conclui-se que o câncer de mama ainda é uma doença devastadora para a mulher, afetando 

não apenas o lado físico, mas também o psicossocial. O câncer de mama apresenta chances de cura 

quando diagnosticado precocemente através de exames, tornando o tratamento menos agressivo.  

O tratamento do câncer mama com o uso dos recursos da radioterapia tem grande 

importância para a oncologia. Tem-se mostrado muito eficaz na redução de recidivas deste tipo de 

câncer, apresentando 65% de redução de recidivas locais, aumentando não somente a qualidade de 

vida das pacientes, mas também a sobrevida. Isso se deve ao fato de que as células neoplásicas são 

mais sensíveis à radiação ionizante do que as células sadias devido ao seu processo de multiplicação 

rápido. 

O uso da radioterapia se mostra mais eficaz quando as doses são fracionadas em quantidades 

menores e aplicadas por um determinado período de tempo em sessões diárias. Também, conclui-se 

que o tratamento de radioterapia apresenta efeitos colaterais que se manifestam como reações de 

pele e o esgotamento físico, sendo que os efeitos benéficos comparados aos efeitos colaterais são 

muito maiores, tornando o tratamento aceitável visando a cura da doença. Uma vez que os efeitos 

colaterais são cada vez mais minimizados com a aplicação de técnicas que diminuem a área 

irradiada, preservando os tecidos sadios. 
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