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MATERIAIS E SENSORES ORAL
Uso de sensor LDR e plataforma Arduino para detecção de raios-x de 

alta intensidade

PEDRO GABRIEL FERNANDES MUNDIM PAIVA , CLAUDIO DOMINGUES DE ALMEIDA (1), 

MIGUEL MILAGRES DE MACEDO (1), JOSILENE CERQUEIRA SANTOS (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR ORAL
Cuantificación de la atenuación y dispersión en mamografía por emisión 

de positrones

DULCE KARINA VALDIVIESO LÓPEZ , MERCEDES RODRÍGUEZ VILLAFUERTE (1), TIRSO 

MURRIETA RODRÍGUEZ (1), HÉCTOR ÁLVA-SÁNCHEZ (2), RAHAL SAAIDI (1), ARNULFO 

MARTÍNEZ DÁVALOS (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR ORAL
Implementação da Escala Centiloide para o radiotraçador 

[18F]Florbetaben

MARIA ROSA ALVES DA SILVA , GIORDANA SALVI DE SOUZA , ANA MARIA MARQUES DA 

SILVA (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROCESSAMENTO DE 

SINAIS E IMAGENS
ORAL

Síntese e Caracterização de Partículas de Cobre como Agentes de 

Contraste em Imagens de Ressonância Magnética

HULDER HENRIQUE ZAPAROLI , MARCELA DE OLIVEIRA (1), PAULO NORONHA LISBIA-FILHO 

(1), MARINA PIACENTI DA SILVA (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

ORAL

Avaliação da radiação espalhada durante a contenção de animais para 

realização de exames radiográficos no Hospital Veterinário da 

Universidade Federal de Uberlândia

THAYS MARIA PEREIRA MACHADO , MONIQUE FRANÇA E SILVA , FELIPE BERALDO DA CRUZ 

, ALESSA MASCHIO , EVELYN LEMOS DE OLIVEIRA , ANA PAULA PERINI , LUCIO PEREIRA 

NEVES , VANESSA MARTINS FAYAD MILKEN (1), MIRELLE DE MATOS PASQUARIELLO (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

ORAL
Desenvolvimento de dosímetro Fricke-gel PVA-GTA dopados com 

aminoácido

LARA CAMILLA SANTANA DA SILVA CONCEIÇÃO , VINÍCIUS SILVA ARAGÃO , WANDSON DOS 

SANTOS ALMEIDA (1), MÁRCIO ANDRÉ RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR (1), SUSANA 

DE SOUZA LALIC (1), FRANCESCO DERRICO (2), ELIANA MIDORI SUSSUCHI (1), JOSÉ 

JOATAN RODRIGUES JÚNIOR (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

ORAL
Desenvolvimento de Simuladores Virtuais Personalizados para um 

Cenário de Irradiação em Medicina Nuclear

FRANKLIN NELSON DA SILVA SANTOS , ALBÉRICO BLOHEM DE CARVALHO JÚNIOR , 

CARLOS LEANDRO SILVA DOS PRAZERES , FERNANDA ROCHA CAVALCANTE (1), 

JULYANNE SILVA CUNHA (1), MATHEUS BASTOS REIS (1), MATHEUS CARVALHO ALVES (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

ORAL

Estudo comparativo dos níveis de referência em diagnóstico 

estabelecidos para as grandezas PKA e tempo de fluoroscopia em 

serviços de radiologia intervencionista localizados no estado de Minas 

Gerais

FLÁVIA ADRIANA DOS REIS SILVA CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

ORAL
Simulação Monte Carlo de coeficientes de conversão para dosimetria em 

mamografia

ADRIANA TAYNA DANTAS RODRIGUES , RODRIGO TREVISAN MASSERA (1), ALESSANDRA 

TOMAL (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101807_55_Artigo___CBFM___Uso_de_sensor_LDR___Revisado.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102642_55_CBFM_Dulce_Valdivieso.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101941_55_ArtigoCompleto_CBFM2022_MariaRosa_rev.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101709_55_Hulder_Henrique_Zaparoli_Modelo_de_Artigo_Completo_CBFM.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102235_55_HV_CBFM2022__Mirelle_vsubmissao__1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102369_55_Desenvolvimento_de_dosimetro_Fricke_gel_PVA_GTA_1.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102698_55_Resumo_CBFM_c_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101334_55_Artigo_CBFM_revisado_Flavia_Reis.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101763_55_CBFM2022_Adriana.pdf
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RADIODIAGNÓSTICO ORAL
Avaliação dos Níveis de Referência em Diagnóstico para Procedimentos 

Intervencionistas em Pacientes Pediátricos

LUIS OTAVIO NUNES DA SILVA (1), MARCELO BAPTISTA DE FREITAS (1), REGINA BITELLI 

MEDEIROS (1), PEDRO PAULO ARAÚJO CAVALCANTE (1), MARIANA PASTORE FOGAGNOLI 

(1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO ORAL Estimativa de dose em CT utilizando phantom ICRU/AAPM
YURI NAGHIRNIAC DE STEFANI (1), DENISE YANIKIAN NERSISSIAN (1), PAULO ROBERTO 

COSTA (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO ORAL
Estudo da otimização em mamografia para mamas espessas utilizando 

diferentes filtrações

DAVI SILVEIRA AZEVEDO , MARCELA COSTA ALCANTARA ESTACIO , CÁSSIO COSTA 

FERREIRA , FELIPE AMORIM SANTOS , CARLOS LEANDRO SILVA DOS PRAZERES , PERSEU 

LÚCIO ALEXANDER HELENE DE PAULA , JOÃO VINÍCIUS BATISTA VALENÇA , RAÍSSA XAVIER 

CONTASSOT (1), LAELIA PUMILLA BOTELHO CAMPOS DOS SANTOS (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO ORAL
Impacto da qualidade de imagem por ressonância magnética em deep 

neural network

CARLOS LEANDRO SILVA DOS PRAZERES , CÁSSIO COSTA FERREIRA , DAVI SILVEIRA 

AZEVEDO , ESDRAS ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS (1), FELIPE AMORIM SANTOS (1), 

MARCELA COSTA ALCANTARA ESTACIO (1), MOZART NOLASCO MONTE (2), PERSEU LÚCIO 

ALEXANDER HELENE DE PAULA (2), LAELIA PUMILLA BOTELHO CAMPOS DOS SANTOS (3)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO ORAL

RDC 330 IN PRACTICE: ANALYSIS OF THE CHALLENGES OF IMPLE-

MENTING NORMATIVE INSTRUCTION 97 IN THE PRIVATE MAGNETIC 

RESONANCE CLINICS OF THE CITY OF FORTALEZA-CE

DARLAN LIMA GUERRA , TAINÁ MARIA TRAVASSOS MOTA MARTINS CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA ORAL
Análise de índices de conformidade como critério de seleção para o 

Plano ótimo em radiocirurgia intracraniana com cones circulares.

ERICK ESTUARDO HERNANDEZ GARCIA (1), RODOLFO ALFONSO LAGUARDIA (2), ARMANDO 

LÁZARO ALAMINOS BOUZA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA ORAL Aplicação da metodologia do TG 218 para casos de SABR de coluna
MARIANE MATIAS , CARLOS EDUARDO BRAVIN MAISTRO , VICTOR AUGUSTO BERTOTTI 

RIBEIRO
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA ORAL

Aplicação do registro deformável na determinação da relação entre a 

distribuição de dose no paciente e no phantom usados no controle de 

qualidade paciente específico

JAYANE JULIA PEREIRA DA SILVA , JULIANA FERNANDES PAVONI CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA ORAL
Caracterização dosimétrica e estudo de campos pequenos para um 

sistema de irradiação pré-clínica com feixe de raios X de média energia
ERIKA TATIANA MUÑOZ , CARLOS EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101227_55_Avaliacao_dos_Niveis_de_Referencia_em_Diagnostico_para_Procedimentos__CORRECAO_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100341_55_ARTIGO_CBFM_YURI_final.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102011_55_Azevedo_et_al_ArtigoCompleto_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101877_55_Prazeres_et_al_ArtigoCompleto_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102548_55_Artigo___CBFM.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102452_55_20220424_Conformity_Index_EH.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102779_55_Artigo_Aplicacao_da_metodologia_do_TG_218_para_casos_de_SABR_de_coluna_final.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101998_55_Revisado_ResumoExpandido_CBFM2022_JayaneJulia.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102484_55_110522223000_ResumoExpandido_CBFM2022_Erika_Munozrev.pdf
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RADIOTERAPIA ORAL
Parâmetros de auxílio a tomadas de decisões clínicas e tolerâncias em 

testes de garantia de qualidade para gating respiratório

MILENA FOLTRAN DE MIRANDA , JUAN VALANI MARQUES DE SOUSA (1), LUCAS FRANCISCO 

CARMELLO GUIMARÃES (2), MILENA GIGLIOLI (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA ORAL
Verificação das etapas de registro e delineamento em planejamentos de 

radiocirurgia estereotáxica

LAURA FURNARI , ANA PAULA VOLLET CUNHA (1), LAURA FURNARI (1), CAROLINE 

ZEPPELLINI DOS SANTOS EMILIOZZI (1), CAROLINE CASTILHANO SAMPAIO (1), MARCUS 

VINICIUS SAAD DE PAULA RODRIGUES (1), VICTOR AUGUSTO BERTOTTI RIBEIRO (1), 

CARLOS EDUARDO BRAVIN MAISTRO (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

BIOFÍSICA E FÍSICA 

MOLECULAR
PÔSTER

Atividades antileishmania e citotóxica da ivermectina e curcumina 

estudadas pela espectroscopia de RPE
MARCYELLE MIRANDA SIQUEIRA FURTUOSO , ANTÔNIO ALONSO (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

BIOFÍSICA E FÍSICA 

MOLECULAR
PÔSTER Efeitos biológicos das radiações não ionizantes e normas associadas

MARYANE SANTOS FERREIRA , GALILEU SANTANA NASCIMENTO , CARLOS LEANDRO SILVA 

DOS PRAZERES , LAELIA PUMILLA BOTELHO CAMPOS DOS SANTOS (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

BIOFÍSICA E FÍSICA 

MOLECULAR
PÔSTER

Modelagem computacional de nanopartículas (Au)144(SRCOO1-)60 em 

solução utilizando Dinâmica Molecular.
GIULIA PICCIOLA BORDONI , GUILHERME COLHERINHAS DE OLIVEIRA (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

ENSINO DE FÍSICA 

MÉDICA
PÔSTER

Análise de componentes curriculares de física em cursos tecnológicos 

de radiologia

LUAN MANTEGAZINE RAMOS , FÁBIO ALESSANDRO ROLEMBERG SILVA (1), JOÃO VINÍCIUS 

BATISTA VALENÇA (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

ENSINO DE FÍSICA 

MÉDICA
PÔSTER

Consentimento informado sobre uso da Radiação Ionizante em 

procedimentos de radiodiagnóstico: arcabouço legal no Brasil e no 

mundo

HILLARY MARQUES DA SILVA MARVILA , BEATRIZ SOARES PEREIRA , ANA CLARA MACHADO 

DE OLIVEIRA (6), THAMIRYS MUSSEL DE BARROS OLIVEIRA (5), JOSSANA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA (5), VITÓRIA DE LIMA RIBEIRO BAPTISTA (4), JOÃO VITOR RIBEIRO NEVES (3), 

GABRIEL QUEIROZ DE MIRANDA (2), LORENA DIAS DE OLIVEIRA (2), ODAIR DIAS 

GONÇALVES (2), JOSILENE CERQUEIRA SANTOS (1), LARISSA GABRIELA OLIVEIRA DE 

SANTANA (1), MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA LIMA (7)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

ENSINO DE FÍSICA 

MÉDICA
PÔSTER Liga Acadêmica de Física Médica - UFG

STEFANY GABRIELLE ROSA DE QUEIROZ , LUCAS CINTRA DE OLIVEIRA , PÂMELLA 

CRISTINA MACEDO COSTA , CAROLINE OLIVEIRA DUDERSTADT , GUILHERME CUSTÓDIO 

CÂNDIDO SILVA (1), EMERSON NOBUYUKI ITIKAWA (1), JONAS OLIVEIRA DA SILVA (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

ENSINO DE FÍSICA 

MÉDICA
PÔSTER

O DESAFIO DO ENSINO VIRTUAL: NECESSIDADE E OPORTUNIDADE 

EM FÍSICA MÉDICA
ADLIN LOPEZ DIAZ (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102756_55_Artigo_Completo_CBFM_2022___Milena_Foltran_de_Miranda.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100355_55_StereoPHAN_ArtigoCompleto_CBFM2022_Modificacoes.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101637_55_Resumo.expandido_marcyelle.CBFM22.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102736_55_Efeitos_biologicos_das_radiacoes_nao_ionizantes_e_normas_associadas.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101540_55_Giulia_Picciola_Bordoni_Modelo_Expandido_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102100_55_ResumoExpandido_CBFM2022__1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102654_55_Artigo_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101542_55_Resumo_Aceito__LAFISMED___CBFM_2022_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102495_55_resumen_extendido_Adlin_Lopez_Fisica_medica_ensenanza.pdf


XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA 4/18

Eixo Temático Forma Título Autor(es) Links

ENSINO DE FÍSICA 

MÉDICA
PÔSTER

Perfil de Formação e Atuação Profissional dos Físicos Médicos do 

Nordeste Brasileiro

BEATRIZ DINIZ DE OLIVEIRA GUEDES , JEAN FELIPPE BATISTA DA SILVA , BRUNNO 

FLORENCIA DE OLIVEIRA , DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

ENSINO DE FÍSICA 

MÉDICA
PÔSTER Simulações de experimentos didáticos em Física Médica com Topas MC

ANDRÉ LUIZ ESPINDOLA FIDELIS , RUY DA SILVA RAYOL NETO , FELIPE MARQUES LUCAS 

DE SOUZA , SIMONE COUTINHO CARDOSO , LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA ROSA (1), ARTHUR 

MOREIRA DA ROCHA (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

ENSINO DE FÍSICA 

MÉDICA
PÔSTER Site Dicas da Física Médica: Ferramenta de ensino e divulgação

ISIS LARISSA DOS SANTOS BARRETO (1), PRISCILA SANTOS AMORIM (1), DIVANIZIA DO 

NASCIMENTO SOUZA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

FOTÔNICA PÔSTER
Simulações Monte Carlo para a Propagação de Radiação Óptica na Pele, 

Simulações Monte Carlo para a Propagação de Radiação Óptica na Pele

RAÍSSA MENDONÇA QUARANTA LOBÃO , THEREZA CURY FORTUNATO (1), LUCIANO 

BACHMANN (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER
Algoritmo Clarkson Modificado na verificação do cálculo de dose no 

software Rt Connect

JULIANA CAMPOS DE FREITAS (1), PEDRO ARGÔLO PIEDADE (2), CARLOS EDUARDO 

BORGES DE QUEIROZ (3), GILNEY NATHANAEL MATHIAS (3), THIAGO SCHMELING FONTANA 

(3)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER
Aprendizado de Máquinas para Diferenciação de Achados em Derrame 

Pleural Malignos e Não-malignos

SÉRGIO AUGUSTO SANTANA DE SOUZA (1), RAISSA ALEXIA CAMARGO GUASSU (2), 

GUSTAVO BARION MATSUKI (3), ALLAN FELIPE FATTORI ALVES (4), MATHEUS ALVAREZ (5), 

RAUL LOPES RUIZ JUNIOR (6), JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO (7), DIANA 

RODRIGUES DE PINA (8)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER

Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para monitoramento 

respiratório de pacientes durante tratamento radioterápico de câncer de 

mama

THAMIRES TAVARES FERREIRA , GLÉCIA VIRGOLINO DA SILVA LUZ (1), RICARDO GOMES 

DOS REIS (1), LUIS FELIPE OLIVEIRA E SILVA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER
Device for Measuring Driving Suitability and Blue Light Protection in 

Sunglasses
ARTUR DUARTE LOUREIRO (1), LILIANE VENTURA (2) CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER Estudo da Proteção Ultravioleta dos Óculos de Sol e do Diâmetro Pupilar MAURO MASILI (1), LILIANE VENTURA (2) CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102161_55_090522092430_correcao_beatriz_congresso.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101549_55_Resumo_Expandido_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102631_55_Modelo_Isis_Larissa_Barreto_ResumoExpandido_CBFM2022_1.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102514_55_Resumo_expandido_Raissa_CORRIGIDO.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102469_55_resumo_poster_CBFM2022_revisado.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101627_55_ResumoExpandido_CBFM2022_derrame_pleural.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101868_55_ArtigoCompleto_Ferreira_CBFM_Corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102566_55_Loureiro_Ventura_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102487_55_110522174309_ResumoExpandido_CBFM2022___Mauro_Liliane.pdf
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INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER
Irradiation: A importância da empresa júnior para desenvolver 

competências de empreendedorismo na área da Física Médica.

ISABELA LINHARES CUNHA , BRUNO YUKIO TAKARA , FREDERICO BARBOSA DAS NEVES 

MACIEL (1), LUANY NOBRE FURLAN (1), JULIA FLOR FORELL (2), PAULO DIAS LAURINDO (3), 

ROSEANA TRINDADE CHAVES (3), NATHÁLIA MORAES (3)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER LumiOSL: Um Novo Sistema de Dosimetria Baseado na OSL do BeO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER
Oferta e utilização de equipamentos de hemodinâmicas no âmbito do 

SUS no Brasil.
MICHEL FELIPE FRANCO FRANCISCO (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER
Radioactive Iodine-125 Seed Intraoperative Localization for Impalpable 

Breast Lesions Conservative Surgery: Case Series Analysis

HORTÊNCIA DE JESUS FERREIRA , MARIA EDUARDA ZAGANIN RIGO (1), THUANY CORREA 

NOGUEIRA (1), MARIA ELISA CHUERY MARTINS ROSTELATO (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

INOVAÇÕES EM 

PRODUTOS, 

PROCESSOS E 

TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE

PÔSTER
The Radioactive Seed Localization and Wire Guided Localization for 

Impalpable Breast Cancer Surgery: Meta-Analysis
HORTÊNCIA DE JESUS FERREIRA , MARIA ELISA CHUERY MARTINS ROSTELATO CLIQUE PARA O ARQUIVO

MATERIAIS E SENSORES PÔSTER
CaSO4 dopado com manganês e térbio (CaSO4:Mn,Tb): um novo 

fósforo para dosimetria de radiação
ANDERSON MANOEL BEZERRA DA SILVA CLIQUE PARA O ARQUIVO

MATERIAIS E SENSORES PÔSTER

Desenvolvimento de compósitos à base de CaSO4:TR,Li (TR = Tm, Eu, 

Tb) para dosimetria de feixes de radiação beta, por meio das técnicas TL 

e OSL

DANILO OLIVEIRA JUNOT (1), DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA (2), LINDA VIOLA EHLIN 

CALDAS (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

MATERIAIS E SENSORES PÔSTER
Propriedades dosimétricas do CaSO4:Mn produzido pela rota de 

evaporação lenta

ANDERSON MANOEL BEZERRA DA SILVA , DANIEL SANTOS RODRIGUES , DANILO OLIVEIRA 

JUNOT (1), PATRÍCIA DE LARA ANTONIO (1), LINDA VIOLA EHLIN CALDAS (1), DIVANIZIA DO 

NASCIMENTO SOUZA (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

MATERIAIS E SENSORES PÔSTER
Síntesis y características físicas del compuesto LiF incorporando NdF3 

para aplicaciones en dosimetría termoluminiscente.

IAN MITCHEL ROSSI RINCÓN (1), JAIRO ROA ROJAS (1), OSCAR GIOVANNI TORRES DIAZ (1), 

MARIA CRISTINA PLAZAS DE PINZON (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102380_55_090522140440_Artigo_Irradiation..docx__1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102624_55_Resumo_CBF_Luiz_OB.docx
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102576_55_Artigo_2___Oferta_e_utilizacao_de_equipamentos_de_hemodinamicas_no_ambito_do_SUS_no_Brasil.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102627_55_ResumoExpandido_CBFM2022___Series_de_casos_1.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102627_55_ResumoExpandido_CBFM2022___Meta_analise_1.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102622_55_Resumo_Expandido_Anderson_IC_CBFM_corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101668_55_ResumoExpandido_Danilo_Junot_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102228_55_Resumo_Expandido_Daniel_IC_CBFM_2_24_03_compactado.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102567_55_LiF_NdF3_Br_2022.pdf
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MATERIAIS E SENSORES PÔSTER
Testes preliminares de dosímetros OSL de BeO para caracterização de 

feixes clínicos na faixa de radiologia convencional

EDUARDO HENRIQUE MIRANDA ARRUDA , JONAS OLIVEIRA DA SILVA (1), MURILO 

FELISBERTO MORAIS DE ASSUNÇÃO (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER Análise semiquantitativa de imagens PET-CT com o parâmetro SUV. LAURA DE OLIVEIRA RIVAS VIDAL CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Análisis cuantitativo del efecto del campo magnético generado por un 

equipo PET/RM sobre el alcance del positrón

DIEGO MANUEL KU TOVAL , MERCEDES RODRÍGUEZ VILLAFUERTE (1), MIGUEL ÁNGEL 

ÁVILA RODRÍGUEZ (2), ARNULFO MARTÍNEZ DÁVALOS (1), JORGE MARTÍN SCHALCH (3), 

HÉCTOR ÁLVA-SÁNCHEZ (4)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Aplicação baseada em MATLAB para análise, pós-processamento de 

imagens e controle de qualidade de imagens de SPECT

GUSTAVO LOPES GONÇALVES , EDUARDA PEREIRA GRECCO BORGES VIEIRA , CARLOS 

EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA (1), UYSHA DE SOUZA FONDA (2), EMERSON 

NOBUYUKI ITIKAWA (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Avaliação da exposição ocupacional de biomédicos após a adoção de 

monodoses de Tc-99m em instalações de medicina nuclear
CAROLINA FARIAS DE CASTRO TOZO , FRANCINE SAYURI OKAWABATA CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Controle de Qualidade em Câmaras Cintilográficas: Comparação de 

Protocolos (inter)nacionais

LEONARDO PESSOA DA SILVA , JOSIANE BUENO SALAZAR (1), ANDRÉIA CAROLINE 

FISCHER DA SILVEIRA FISCHER (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Controle de Qualidade em Medidores de Atividade: Comparação de 

Protocolos (inter)nacionais

JOSIANE BUENO SALAZAR (1), LEONARDO PESSOA DA SILVA (1), ANDRÉIA CAROLINE 

FISCHER DA SILVEIRA FISCHER (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Controles de calidad en PET/CT: El estado actual de los recursos 

disponibles en Colombia

NATHALY BARBOSA (1), NATALIA NUÑEZ (2), MARCELA RAMÍREZ (2), LORENA SANDOVAL 

(2), HARLEY ORJUELA (2), PATRICIA RICO TORRES (3), JOHANA VELAZCO (2), FRANKLIN 

NIÑO (2), AGUSTÍN DAZA (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Obtenção do fator de sensibilidade de um detector tipo poço para 

medida de amostras in vitro contendo Iodo-131

BÁRBARA SAKAMOTO DE LIMA , LUCAS EDUARDO JENSEN (1), DIANA RODRIGUES DE PINA 

(2), DANIEL MOLENA SERAPHIM (3)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101845_55_Resumo_Expandido_Corrigido__Eduardo_Henrique_Miranda_Arruda.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101640_55_Resumo_Expandido_SUV_CBFM2022___ok.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102641_55_ResumenExtendido_CBFM2022_Ku_Toval.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101810_55_ArtigoCBFM_English__1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101503_55_100522154314_101503_55_Artigo_CBFM_Carol_Sayuri_corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100010_55_ResumoExpandido_CBFM2022_Leonardo_P.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100010_55_ResumoExpandido_CBFM2022_Josiane.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102760_55_CORR_ArticuloCompleto_CBFM2022_ACOFIMED_CORR.docx
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102714_55_ArtigoCompleto_CBFM2022_SensibilidadePoco_VF_correcoes.pdf
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MEDICINA NUCLEAR PÔSTER

OPTIMIZACIÓN DE DOSIS PARA GAMMAGRAFIAS RENALES CON DMSA 

EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN UN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 

CALI- COLOMBIA. REPORTE PRELIMINAR.

PATRICIA RICO TORRES (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Panorama atual da produção de radioisótopos e radiofarmácias no 

Brasil: Aspectos regulatórios
SAMIRA MARQUES DE CARVALHO (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

MEDICINA NUCLEAR PÔSTER
Propuesta metodológica para la creación de una base de datos de 

pacientes normales en protocolo cerebral PET/MR FDG

JUAN PABLO GONZALEZ (1), EMILIANO ALEJANDRO MARINO (2), DANIELA EUGENIA ZANCHI 

(3)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROCESSAMENTO DE 

SINAIS E IMAGENS
PÔSTER

Avaliação de Registro de Imagem Realizado com e sem Pontos de 

Referência Extraídos através da Técnica SIFT
AMANDA CRISTINA MAZER , HELIO YORIYAZ (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROCESSAMENTO DE 

SINAIS E IMAGENS
PÔSTER

Esquema computacional para testes comparativos entre imagens 

mamográficas digitais reais e simuladas
FERNANDA JUNQUEIRA FORTES CARDOSO , HOMERO SCHIABEL (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROCESSAMENTO DE 

SINAIS E IMAGENS
PÔSTER

Implementação de métricas de qualidade de imagem em estudos 

clínicos SPECT/CT do tórax
ADLIN LOPEZ DIAZ (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROCESSAMENTO DE 

SINAIS E IMAGENS
PÔSTER

Seleção e Harmonização dos Atributos Radiômicos em Tomografia 

Computadorizada de COVID-19

DANILLO MENEZES OLIVEIRA , MARCOS ANTÔNIO DÓREA MACHADO , MERCIA LIANE DE 

OLIVEIRA (1), RONNYLDO RODRIGUES ELOY DA SILVA (2), MAURO NAMÍAS (2), THAMIRIS 

ROSADO REINA (3), PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA AFFONSO JÚNIOR (4), ANDREIA DE SEIXAS 

LESSA (4), ARQUIMEDES AIRES BRAGA DE LIRA (5), KRSNA MURARI DE ALBUQUERQUE 

RODRIGUES (6), THAUAN FERNANDES MORAES (7), VINÍCIUS DE OLIVEIRA MENEZES (7)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER Acidentes em radiologia intervencionista: uma revisão de literatura
BEATRIZ HELLEN APARECIDA PEREIRA , ARIADNY THAYLA MACHADO , ANA PAULA PERINI , 

LUCIO PEREIRA NEVES
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Análise da qualidade dos espectros de raios X obtidos por diferentes 

simuladores

CAMILA CECHIN MARINELLO , VIVIANE RODRIGUES BOTELHO (1), THATIANE ALVES 

PIANOSCHI (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102701_55_695_OPTIMIZACION_DE_DOSIS_PARA_GAMMAGRAFIAS_RENALES_CON_DMSA_EN_POBLACION_PEDIATRICA_EN_UN_CENTRO_DE_MEDICINA_NUCLEAR_CALI__COLOMBIA._REPORTE_PRELIMINAR..docx
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102102_55_Resumo_CBFM_2022_corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102706_55Articulo_Completo_JPG_EM.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101628_55_ArtigoCompleto_CBFM2022___corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102538_55_CBFM2022_Resumo___Fernanda.docx
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102495_55_trabajo_Completo_Adlin_Lopez_ESF.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100039_55_Artigo_CBFM2022_DANILLO_MENEZES_OLIVEIRA.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102530_55_CBFM___Versao_revisada.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102325_55_resumo_expandido_Camila.pdf
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PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER

Aplicações do ensaio de micronúcleos para detecção e análise de dano 

citogenético induzido por radiação ionizante em indivíduos 

ocupacionalmente expostos

IASMIM FONSECA SANTOS , MAGNO NOGUEIRA XAVIER (1), JULY ANNE TORRES NOVAES 

(1), BRENDA KELLY BISPO VIANA (1), VINÍCIUS SOUZA GOMES (1), SUSANA DE SOUZA LALIC 

(1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER

Avaliação computacional da distribuição da energia depositada na 

região mamária durante mamografia de pacientes com implante de 

silicone

KARIN CRISTINA WINK CONSATTI , WILLIAM DE SOUZA SANTOS , JOÃO VINÍCIUS BATISTA 

VALENÇA , MAÍRA TIEMI YOSHIZUMI (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Avaliação da Dose de Entrada na Pele (DEP) em Radiologia odontológica 

usando o código MCNP6.2

MATHEUS VILELA NOVAES , CAROLINE FEITOSA DOS SANTOS , GABRIEL DOS SANTOS 

VARGES , WILLIAM DE SOUZA SANTOS (1), LUCIO PEREIRA NEVES (1), ANA PAULA PERINI 

(1), JORGE RICARDO DE ARAUJO KASCHNY (2), WALMIR BELINATO (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Avaliação da dose de radiação espalhada nos IOE envolvidos em 

ventilação mecânica durante exames de TC.

THAYS MARIA PEREIRA MACHADO , EVELYN LEMOS DE OLIVEIRA , MONIQUE FRANÇA E 

SILVA , LUCIO PEREIRA NEVES , CÁSSIO VILELA KOMATSU , ANA PAULA PERINI
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Avaliação da radiação espalhada pelas mãos do médico veterinário em 

radiologia veterinária

EVELYN LEMOS DE OLIVEIRA , THAYS MARIA PEREIRA MACHADO , MIRELLE DE MATOS 

PASQUARIELLO , VANESSA MARTINS FAYAD MILKEN (1), ALESSA MASCHIO (1), FELIPE 

BERALDO DA CRUZ (1), ANA PAULA PERINI (1), LUCIO PEREIRA NEVES (1), MONIQUE 

FRANÇA E SILVA (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Avaliação da resposta TL em função da dose de dosímetros de LiF:Mg, 

Ti na grandeza Hp(0,07) utilizando o rod phantom

GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO , VICENTE DE PAULO DE CAMPOS (1), LETÍCIA LUCENTE 

CAMPOS RODRIGUES (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER Avaliação de nova Leitora por Luminescência Opticamente Estimulada

CÁSSIA EUGÊNIA BARROS , BEATRIZ HELLEN APARECIDA PEREIRA , THAYS MARIA 

PEREIRA MACHADO , EVELYN LEMOS DE OLIVEIRA , ANA PAULA PERINI , RAFAEL BATISTA 

CARDOSO (1), AMANDA BRAVIM DE OLIVEIRA (1), LUCIO PEREIRA NEVES (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Avanços e desafios em dosimetria citogenética nas últimas duas 

décadas: Uma revisão.

BRENDA KELLY BISPO VIANA , MAGNO NOGUEIRA XAVIER (1), VINÍCIUS SOUZA GOMES (1), 

JULY ANNE TORRES NOVAES (1), IASMIM FONSECA SANTOS (1), SUSANA DE SOUZA LALIC 

(1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER

Cálculo da eficiência de produção de radicais livres produzidos por 

partículas carregadas em água aplicando formalismo dielétrico e 

modelos de traços

BEATRIZ MOREIRA MAGIORE , JOEL MESA HORMAZA (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102608_55_IasmimFS_ResumoExpandido_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101667_55_Avaliacao_computacional_da_distribuicao_da_energia_depositada_na....pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102754_55_CBFM2022_Artigo_Completo_Final__3___2_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102235_55_CBFM2022_TC_v_correcao.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102233_55_Evelyn_CBFM_2022_1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102465_55_GabrielGomesdoNascimento_ResumoExpandido_v2_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101974_55_CBFM_2022_corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102621_55_Brenda_Resumo_CBFM2022__1_.docx
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101794_55_ResumoExpandido_CBFM2022_Bia.pdf
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PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Caracterização de dosímetros OSL de BeO para avaliação de feixes 

clínicos de mamografia

THAMIRES TAVARES FERREIRA , JONAS OLIVEIRA DA SILVA (1), MURILO FELISBERTO 

MORAIS DE ASSUNÇÃO (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Curso Especializado sobre Evaluación de Riesgo en Prácticas Médicas 

con Radiaciones Ionizantes
ANTONIO TORRES (1), ADLIN LOPEZ DIAZ (2), RODOLFO ALFONSO LAGUARDIA (3) CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Desenvolvimento de modelos heterogêneos da mama para dosimetria 

em mamografia via simulação Monte Carlo

GABRIEL FERRAUCHE CORDEIRO DE SOUZA , RODRIGO TREVISAN MASSERA (1), 

ALESSANDRA TOMAL (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Dosimetria de irradiadores de sangue utilizando solução Fricke e 

simulações Monte Carlo

ANDREA MANTUANO (1), CAMILA SALATA (1), GISELL RUIZ BOISET (2), CARLA LEMOS MOTA 

(1), ARISSA PICKLER (1), CARLOS EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Efeito da exposição crônica a baixas doses de radiação alfa sobre 

células vegetais

JULY ANNE TORRES NOVAES , MAGNO NOGUEIRA XAVIER (1), IASMIM FONSECA SANTOS 

(1), VINÍCIUS SOUZA GOMES (1), BRENDA KELLY BISPO VIANA (1), SUSANA DE SOUZA LALIC 

(1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Equivalente de Dose Ambiente nas áreas do Depósito Final de rejeitos 

radioativos de Césio-137 na cidade de Abadia de Goiás

PAULO ESTÊVÃO CHAVES SILVA , HELIANA FERREIRA DA COSTA (1), ELUANA OLEGARIO 

DA SILVA SOUZA (1), ALESSANDRO RAMOS JÚNIOR (1), KISCILLA DOS SANTOS BORGES (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
ESTIMATIVA DA DOSE OCUPACIONAL EM PROCEDIMENTOS 

CIRÚRGICOS PARA TRATAMENTO DE LITÍASE URINÁRIA

ARICIA RAVANE PEREIRA DA CRUZ , SERÁFICO P. CABRAL JR. (1), MATHEUS M. F. SANTANA 

(1), KELWIN M. SILVA (1), GABRIEL C. MELO (1), FÁBIO SEPÚLVEDA (1), MANUELA G. 

CABRAL (1), HELEN JAMIL KHOURY (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Estudos dos Efeitos da Ressinterização nas Propriedades Morfológicas e 

Termoluminescentes do Detector ALOX-520
DANIEL SILVA CALHEIRO (1), IASMIN VIEIRA NISHIBAYASKI (2), LUIZ CLÁUDIO MEIRA BELO (3) CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Evaluation of the Fricke solution-PMMA interaction and its influence in 

Fricke dosimetry

ARISSA PICKLER (1), ANDREA MANTUANO (1), CARLA LEMOS MOTA (1), MARIANO DAVID (2), 

CAMILA SALATA (2), CARLOS EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101868_55_ResumoExpandido_Ferreira_CBFM_Corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102547_55_Modelo_ResumoExpandido_CBFM2022_Curso_Especializado_ATorres.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102533_55_CBFM_Final.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102020_55_Gisell_ResumoExpandido_CBFM2022_final_revisado.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102605_55_July_Resumo_CBFM_2022_RE_Magno__SUSANA.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101656_55_PMA_ArtigoCompleto_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102663_55_Resumo_revisado_CBFM_2022_AriciaR.P.Cruz.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102497_55_Artigo_CBFM_Daniel.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102485_55_Abstract_Pickler_CBFM_2022_revisado.pdf


XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA 10/18

Eixo Temático Forma Título Autor(es) Links

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Evaluation of Voxelized Heterogeneous Breast Models for Mammography 

Dosimetry

GIOVANNA TRAMONTIN CARNEIRO (1), GABRIEL FERRAUCHE CORDEIRO DE SOUZA (1), 

RODRIGO TREVISAN MASSERA (2), ALESSANDRA TOMAL (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Métodos citogenéticos aplicados à flora para detecção e percepção de 

riscos em proteção radiológica ambiental

VINÍCIUS SOUZA GOMES , MAGNO NOGUEIRA XAVIER (1), BRENDA KELLY BISPO VIANA (1), 

IASMIM FONSECA SANTOS (1), JULY ANNE TORRES NOVAES (1), SUSANA DE SOUZA LALIC 

(1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER

O papel de uma base de dados na proteção radiológica em 

procedimentos de neurorradiologia intervencionista de um hospital 

universitário

GABRIELA GUIMARÃES DONALD , ANA GABRIELA LEÃO FERRO , LAELIA PUMILLA BOTELHO 

CAMPOS DOS SANTOS (1), ARICIA RAVANE PEREIRA DA CRUZ (1), TIAGO DA SILVA 

JORNADA (1), DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Otimização da imagem em biópsia mamária assistida a vácuo e guiada 

por mamografia

PAULO ESTÊVÃO CHAVES SILVA , ELUANA OLEGARIO DA SILVA SOUZA (1), HELIANA 

FERREIRA DA COSTA (1), ALESSANDRO RAMOS JÚNIOR (1), KISCILLA DOS SANTOS 

BORGES (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER

SECURE-MR-FMEA: Herramienta para la automatización del enfoque del 

AAPM TG-275 en la revisión del proceso de planificación y tratamiento de 

Radioterapia Externa

ANTONIO TORRES (1), RODOLFO ALFONSO LAGUARDIA (2), ZAYDA AMADOR (3) CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Simulação Monte Carlo da Dose Glandular em Mamografia Realçada por 

Contraste

MARIANNE HEDDER SOUSA GOMES , ALESSANDRA TOMAL , RODRIGO TREVISAN MASSERA 

(1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER

Uso de protetores de radiação na avaliação da dose absorvida na 

tireóide, no cristalino e nas glândulas salivares em raios X odontológico 

utilizando o código MCNPX

MARIA TAYANE BARROSO DOS SANTOS , JONAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO , WALMIR 

BELINATO , CINTHIA MARQUES MAGALHÃES PASCHOAL
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Uso de simulações pelo método de Monte Carlo para analisar diferentes 

campos de radiação gama

IASMIN VIEIRA NISHIBAYASKI (1), DANIEL SILVA CALHEIRO (2), TEÓGENES AUGUSTO DA 

SILVA (2), BRUNO MELO MENDES (3), LUIZ CLÁUDIO MEIRA BELO (3)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA

PÔSTER
Uso do Sistema CALDose_XCT para Estimativa de Dose e de Risco de 

Câncer e Mortalidade Decorrentes de TC de Tórax

MATHEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (1), KAREN AIXHA MOURA SANTOS (1), FELIPE 

AMORIM SANTOS (1), CÁSSIO COSTA FERREIRA (1), DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102540_55_Modelo_ResumoExpandido_CBFM2022__1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101876_55_Vinicius_Resumo_CBFM_2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101983_55_Neuro_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101656_55_Mamotomo_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102547_55_ResumoExpandido_CBFM2022_Gestion_automatizada_de_riesgo_EBRT.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101618_55_Marianne_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102466_55_Trabalho_completo.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102523_55_Correcao_Uso_de_simulacoes_pelo_Metodo_de_Monte_Carlo_para_analisar_diferentes__campos_de_radiacao_gama.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100795_55_Resumo_Matheus_Alexandre.pdf
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RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Acompanhamento de métricas de qualidade da imagem em mamografia 

digital

JULLIANNA CRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO , PAULO ZAGO LEONEL , DENISE YANIKIAN 

NERSISSIAN
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Análise Preliminar do processo de implementação da IN n° 97 em um 

hospital universitário: Dificuldades e Limitações
VITÓRIA CAROLINA SPÓSITO DE LIMA CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Aspectos físicos de um levantamento de dados anuais sobre 

procedimentos hemodinâmicos cardíacos de um hospital universitário

ANA GABRIELA LEÃO FERRO , GABRIELA GUIMARÃES DONALD , DIVANIZIA DO 

NASCIMENTO SOUZA (1), LAELIA PUMILLA BOTELHO CAMPOS DOS SANTOS (1), ARICIA 

RAVANE PEREIRA DA CRUZ (1), TIAGO DA SILVA JORNADA (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Avaliação computacional da densidade da mama em exames de 

mamografia.

ROSEANA TRINDADE CHAVES , JOÃO VINÍCIUS BATISTA VALENÇA , WILLIAM DE SOUZA 

SANTOS , MAÍRA TIEMI YOSHIZUMI (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER

Avaliação da dose glandular média e investigação da relação com a 

espessura da mama comprimida em mamografia digital e tomossíntese 

– Resultados Preliminares

CAMILA ENGLER , PETERSON LIMA SQUAIR (1), DANIELLE SOARES GOMES (1), ISABEL 

SOARES DE MORAIS (1), MÁRCIA REGINA PEREIRA ATTIE (2), DIVANIZIA DO NASCIMENTO 

SOUZA (2), MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA (3)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Avaliação das doses em tecidos durante radiografia interproximal: 

estudo por simulação de Monte Carlo

ARIADNY THAYLA MACHADO , GUILHERME BRILHANTE GUIMARÃES , WILLIAM DE SOUZA 

SANTOS , ANA PAULA PERINI , LUCIO PEREIRA NEVES
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Avaliação de diferentes combinações alvo/filtro em equipamentos de 

mamografia em termos de qualidade de imagem e dose glandular média

GUILHERME MÜLLER FERREIRA , IANA QUINTANILHA DE BORBA , JANINE HASTENTEUFEL 

DIAS (1), CARLOS EDUARDO SULZBACH (1), ANA CAROLINA RIBEIRO TEIXEIRA (2), MAÍRA 

TIEMI YOSHIZUMI (2), JOÃO VINÍCIUS BATISTA VALENÇA (2), ROCHELLE LYKAWKA (2), 

ALEXANDRE BACELAR (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Avaliação de Diferentes Modos de Aquisição de um Equipamento de 

Arco Cirúrgico na Resposta do Controle Automático de Intensidade

THIAGO SUSSUMO HIRATA (1), FELIPE SOUZA CAVALCANTE (1), FERNANDA ROJAS 

PELEGRINI (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Classificação de Tumores Cerebrais Utilizando Parâmetros de Textura e 

Aprendizado de Máquina

RAISSA ALEXIA CAMARGO GUASSU (1), SÉRGIO AUGUSTO SANTANA DE SOUZA (2), 

GUSTAVO BARION MATSUKI (3), ALLAN FELIPE FATTORI ALVES (4), MATHEUS ALVAREZ (5), 

FABIANO REIS (5), JOSÉ CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO (6), DIANA RODRIGUES DE PINA 

(7)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101143_55_ResumoExpandido_CBFM2022_Jullianna_Castro_Corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102378_55_Resumo_CBFM_Vitoria_e_Tiago.docx
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100440_55_Resumo_CBFM2022_Cardio_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101381_55_Resumo_CBFM2022_Roseana.docx__1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101613_55_ENGLER_CBFM2022.trabalho_corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102181_55_Avaliacao_das_doses_em_tecidos_durante_radiografia_interproximal.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101327_55_ArtigoFinal_DGM_CNR.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101213_55_CAI___CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101661_55_Tumor_primarios_vs_metastatico_CBFM_2022_corrigido.pdf
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RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Confiabilidade metrológica do procedimento de calibração de 

dosímetros usados em mamografia
CLAUDETE ROBERTA EVANGELISTA SILVA , TEÓGENES AUGUSTO DA SILVA CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Construção de phantom de mama a partir de materiais de baixo custo 

para avaliação da qualidade da imagem por ultrassonografia.

SARA SUELY VENTURA DA SILVA LIMA , FELIPE AMORIM SANTOS , DIVANIZIA DO 

NASCIMENTO SOUZA (1), FÁBIO ALESSANDRO ROLEMBERG SILVA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Construção de um Guia para a Aquisição de Imagens de Ressonância 

Magnética Utilizadas em Planejamentos de Radioterapia
IANA QUINTANILHA DE BORBA , MAURÍCIO ANÉS , ALEXANDRE BACELAR CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER Controle de qualidade em unidades móveis de mamografia
PRISCILA SANTOS AMORIM , ISIS LARISSA DOS SANTOS BARRETO (1), DIVANIZIA DO 

NASCIMENTO SOUZA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Correlação entre métricas qualitativas e quantitativas em exames de 

tomografia pediátrica

PAULO ZAGO LEONEL , DENISE YANIKIAN NERSISSIAN , MÁRCIO VALENTE YAMADA 

SAWAMURA (1), PAULO ROBERTO COSTA (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Desenvolvimento de Software em Python para Dosimetria em 

Mamografia

THALYS MATHEUS GAMA DE OLIVEIRA , ISABELLE DA ROCHA PEDRO , LEONARDO DE 

CASTRO PACÍFICO , LUIS ALEXANDRE GONÇALVES MAGALHÃES
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Dose Efetiva e Nível de Referência de Dose (DRL) em radiologia em um 

hospital de grande porte

ANA LUIZA MILANI , SAMARA PAVAN SOUZA , JÚLIA BUCCI , TÚLIO GUILHERME SOARES 

MARQUES , MARCOS AURELIANO ARAUJO SILVA , RAISSA ALEXIA CAMARGO GUASSU (1), 

GUSTAVO BARION MATSUKI (2), ALLAN FELIPE FATTORI ALVES (3), MATHEUS ALVAREZ (4), 

DIANA RODRIGUES DE PINA (5)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Efetividade de um programa de avaliação de imagem mamográfica por 

fantoma no estado do Rio Grande do Sul

VICTOR HUGO CELONI GNATKOVSKI , YANA LOBO DA ROSA PALLAORO , MARIA ROSA 

ALVES DA SILVA , JEANNETTE ROSÂNGELA URTASSUM , JOSÉ FERNANDO CÁNOVAS DE 

MOURA (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER

Estudo da equivalência da atenuação à radiação X entre tecidos 

humanos e materiais de baixo custo na faixa de energias de diagnóstico 

por imagem

RAPHAEL MORATTA VIEIRA ROCHA (1), GUSTAVO FREIRE PEREIRA DA SILVA (1), RAISSA 

ALINE SANTOS MOURA (1), RENNE RODRIGUES ROSINELLI JUNIOR (1), JOÃO PEDRO DA 

SILVA OLIVEIRA (1), PAULO ROBERTO COSTA (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101501_55_ArtigoCompleto_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102667_55_ArtigoCompleto_CBFM2022_correcao_1_22_03.doc_sim.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101160_55_Artigo_Completo_RM_em_Planejamentos_corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102491_55_PriscilaAmorim_ArtigoCompleto_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102033_55_ResumoExpandido_CBFM2022_PauloZagoLeonel__com_correcoes_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101535_55_Desenvolvimento_de_Software_em_Python_para_Dosimetria_em_Mamografia.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101913_55_CBFM2022_DRL_correcaoFinal.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102047_55_Artigo_CBFM___Victor_Hugo_Celoni.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102724_55_ResumoExpandido_CBFM2022.pdf
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RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Estudo da qualidade da imagem em objetos simuladores homogêneos e 

antropomórficos via simulação Monte Carlo
HITALO RODRIGUES MENDES , ALESSANDRA TOMAL CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Estudo da variação das diferentes forças de compressão utilizadas em 

testes de qualidade mamográfico
OSCAR DE OLIVEIRA SÁ JUNIOR , RENATO FRANÇA CARON , BRUNO BERALDO OLIVEIRA CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Estudo para adequação do controle de qualidade em mamografia à IN 

n°92 de 2021

ISADORA VEIGA DA ROSA (1), IANA QUINTANILHA DE BORBA (1), MARIANA YUAMOTO (2), 

JANINE HASTENTEUFEL DIAS (1), ROCHELLE LYKAWKA (1), CARLOS EDUARDO SULZBACH 

(1), JULIANA MONTEIRO GOULART (1), MAURÍCIO ANÉS (1), MICHELE ALBERTON ANDRADE 

(1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Evolução das Resoluções Oficiais no Controle de Qualidade do 

Radiodiagnóstico

BRUNNO FLORENCIA DE OLIVEIRA , ISIS LARISSA DOS SANTOS BARRETO (1), DIVANIZIA DO 

NASCIMENTO SOUZA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Implementação de um Programa de Controle de Qualidade Remoto para 

Avaliação de Imagens em Radiografia Convencional e Mamografia

MARIANA PASTORE FOGAGNOLI , PEDRO PAULO ARAÚJO CAVALCANTE , LUIS OTAVIO 

NUNES DA SILVA (1), FABIO LEONE GAGETTI (1), PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA (1), 

REGINA BITELLI MEDEIROS (1), MARCELO BAPTISTA DE FREITAS (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Implementação de um Programa de Garantia de Qualidade em Serviço 

de Ressonância Magnética

SAMARA PAVAN SOUZA , ANA LUIZA MILANI , MARCOS AURELIANO ARAUJO SILVA , TÚLIO 

GUILHERME SOARES MARQUES , RAISSA ALEXIA CAMARGO GUASSU (1), GUSTAVO 

BARION MATSUKI (2), ALLAN FELIPE FATTORI ALVES (3), MATHEUS ALVAREZ (4), DIANA 

RODRIGUES DE PINA (5)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Implementação de uma análise quantitativa do teste de qualidade da 

imagem da IN 90

LEONARDO CATUSSO , DIMITRI BRIGIDE DE ALMEIDA MANTOVANI , FABRÍCIO NERY 

GARRAFIEL (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Influência da iluminância ambiental na tela do monitor durante 

procedimentos de hemodinâmica

PERSEU LÚCIO ALEXANDER HELENE DE PAULA , CARLOS LEANDRO SILVA DOS PRAZERES 

, FELIPE AMORIM SANTOS , DAVI SILVEIRA AZEVEDO , LAELIA PUMILLA BOTELHO CAMPOS 

DOS SANTOS (1), MARCELA COSTA ALCANTARA ESTACIO (1), CÁSSIO COSTA FERREIRA (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Influência dos parâmetros operacionais do padrão DICOM na qualidade 

da imagem de mamografia digital

ARTHUR DANTAS MANGUSSI , VIVIANE RODRIGUES BOTELHO (1), THATIANE ALVES 

PIANOSCHI (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101781_55_CBFM_2022_Hitalo.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101685_55_Modelo_ResumoExpandido_CBFM2022_final_com_correcao.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101488_55_ArtigoCompleto_CQmamo2.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102009_55_BrunnoFlorencia_CBFM2022_Correcao.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101199_55_CQRemto_ArtigoCompleto_CBFM2022_corrigido.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102107_55_CBFM_RM_Samara_P_Souza.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102438_55_Resumo_expandido_CBFM_2022_CDI_HSL__1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102535_55_De_Paula_et_al_ArtigoCompleto_CBFM2022___30.04.2022_FINAL.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101201_55_ResumoExpandido_Corrigido_CBFM2022_Arthur.pdf
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RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER

Metodologia experimental para determinação dos coeficientes de 

atenuação linear de materiais usando espectros polienergéticos e 

caracterização de possíveis materiais tecido-equivalentes à mama

JULIANA DE MOURA NASCIMENTO , FERNANDA GOUVEIA PINHEIRO MAGALHÃES , 

JOSILENE CERQUEIRA SANTOS (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Otimização de protocolos usados na rotina clínica de um tomógrafo em 

um Hospital Universitário

FELIPE AMORIM SANTOS , CARLOS LEANDRO SILVA DOS PRAZERES , DAVI SILVEIRA 

AZEVEDO , PERSEU LÚCIO ALEXANDER HELENE DE PAULA , LAELIA PUMILLA BOTELHO 

CAMPOS DOS SANTOS (1), MARCELA COSTA ALCANTARA ESTACIO (1), CÁSSIO COSTA 

FERREIRA (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Perfil socioeconômico e perspectivas de futuro dos residentes de Física 

Médica do Hospital Universitário da UFS
ELIS NAYANE CHAGAS DE JESUS , DIVANIZIA DO NASCIMENTO SOUZA (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Programas automáticos de control de calidad de imagen en 

radiodiagnóstico
ELIANA CAROLINA QUINTEROS (1), EZEQUIEL CEFERINO LARGER (2) CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER Projeção do quantitativo de transdutores testados por dia no Brasil

LEONARDO DE CASTRO PACÍFICO , THAYANA MARTINS GONÇALVES (1), WELLINGTON 

BARBOSA GUEDES (1), CARLOS ALEXANDRE FELICIANO MARQUES (2), LUIS ALEXANDRE 

GONÇALVES MAGALHÃES (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Revisão sobre os Níveis de Referência de Diagnóstico em Cardiologia 

Intervencionista após a Publicação da ICRP 135

ESTER AZEREDO DA SILVA LIMA , IANA QUINTANILHA DE BORBA , ALEXANDRE BACELAR , 

JANINE HASTENTEUFEL DIAS (1), MAURÍCIO ANÉS (1), ROCHELLE LYKAWKA (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIODIAGNÓSTICO PÔSTER
Teste de uniformidade da imagem para controle de qualidade de 

ultrassom: uma revisão da literatura

RODRIGO ERMANO HANN , THATIANE ALVES PIANOSCHI , ROCHELLE LYKAWKA , CARLA 

DINIZ LOPES BECKER (1), ALEXANDRE BACELAR (1), VIVIANE RODRIGUES BOTELHO (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER

A Utilização do Eclipse Scripting Application Programming Interface 

(ESAPI) como uma Ferramenta para Automação em Processos na 

Radioterapia

UESLEN SANTOS DA SILVA , DIEGO DA CUNHA SILVEIRA ALVES DA SILVA CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Análise de parâmetros de feixes de fótons obtidos com sistema de 

varredura tridimensional

LAURA FURNARI , ANA PAULA VOLLET CUNHA (1), CAROLINE ZEPPELLINI DOS SANTOS 

EMILIOZZI (1), CAROLINE CASTILHANO SAMPAIO (1), MARCUS VINICIUS SAAD DE PAULA 

RODRIGUES (1), VICTOR AUGUSTO BERTOTTI RIBEIRO (1), CARLOS EDUARDO BRAVIN 

MAISTRO (1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102183_55_NASCIMENTO_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101190_55_Artigo_Felipe_CBFM_2022_final.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102062_55_Perfil_socioeconomico_e_perspectivas_de_futuro_dos_residentes_de_Fisica_Medica_do_Hospital_Universitario_da_UFS.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102685_55_ResumenExtendido_Programas_automaticos_de_control_de_calidad_de_imagen_en_radiodiagnostico.docx.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100332_55_AJUSTADO.PROJECAO.TRANSD.TESTADOS.BRASIL.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101858_55_ArtigoCompleto_DRL_Cardio_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101561_55_ResumoExpandido_CBFM2022_RodrigoHann_VersaoCorrigida.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101504_55_Ueslen_Santos_Modelo_Artigo_Completo_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100355_55_ArtigoCompleto_final.pdf
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RADIOTERAPIA PÔSTER
Análise de risco em radioterapia: aplicação da ferramenta FMEA ao 

controle da qualidade do acelerador linear
THYAGO PAULINO SANTOS CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Análise dosimétrica em órgãos em risco de indivíduos submetidos à 

radioterapia com técnica Reto Short Course

JOÃO GABRIEL SCHOSSLER LOPES (1), BRUNA DAIANA FRÖHLICH (2), MICHELE ALBERTON 

ANDRADE (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Aprendizado de Máquina para a determinação da sensibilidade do 

dosímetro em gel
KAREN GONÇALVES TOZZI , JESSICA CAROLINE LIZAR (1), JULIANA FERNANDES PAVONI (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Automatização da Determinação dos Campos na Radioterapia de Mama: 

Desenvolvimento e Comparação entre Dois Algoritmos

GIULIANNE RIVELLI RODRIGUES ZARATIM , LEONARDO BICUDO DOS SANTOS (1), RICARDO 

GOMES DOS REIS (1), LUIS FELIPE OLIVEIRA E SILVA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Avaliação da implementação do I’mRT Matrixx para controle de 

qualidade diário em radioterapia

ARTUR MAJOLO SCHEID , ISABELA LINHARES CUNHA , CAROLINA MOREIRA MAULAZ , 

MATHEUS FAGUNDES FISCHER (1), DANIELA DA ROCHA ESTÁCIO (1), TELPO MARTINS DIAS 

(1), BRUNA DAIANA FRÖHLICH (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Avaliação das Doses Devido aos Nêutrons em Protonterapia FLASH e 

Convencional

FELIPE MARQUES LUCAS DE SOUZA , RUY DA SILVA RAYOL NETO , ARTHUR MOREIRA DA 

ROCHA , SIMONE COUTINHO CARDOSO
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Avaliação das Respostas das Câmaras de Ionização Tipo Poço 

Calibradas no Laboratório de Ciências Radiológicas

SANDRO PASSOS LEITE (1), VANESSA MONDAINI DE CASTRO (1), CARLOS FREDERICO 

ESTRADA ALVES (2), LUIS ALEXANDRE GONÇALVES MAGALHÃES (2), MARIA HELENA DA 

HORA MARECHAL (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Avaliação de Doses Absorvidas Devidas ao Uso de Sistemas de CBCT na 

Radioterapia

BRUNA LAMIS ALVARENGA (1), CRYSTIAN WILIAN CHAGAS SARAIVA (1), DELANO VALDIVINO 

SANTOS BATISTA (1), BRUNA CESIRA FOLADOR (2), LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA ROSA (3), 

MARCUS ALEXANDRE VALLIM DE ALENCAR (4)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Avaliação do movimento inter-fração com diferentes acessórios de 

imobilização para SBRT em câncer de pulmão

GIULIA RITA DE SOUZA FAÉS , GIORDANA SALVI DE SOUZA , ANA MARIA MARQUES DA 

SILVA (1), LUCAS OST DUARTE (1), GABRIELLE FLORES (1), CRISTIANO TEIXEIRA REMEDY 

(1)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101177_55_Analise_de_risco_em_radioterapia_aplicacao_da_ferramenta_FMEA_ao_controle_da_qualidade_do_acelerador_linear.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101884_55_Artigo_CBFM2022.docx
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101715_55_CBFM_2022___Karen_Goncalves_Tozzi.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101528_55_ArtigoCompleto_CBFM2022_Versao_Final.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102380_55_100522205748_TRABALHO_MATRIXX_CBFM2022_rev.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102064_55_Revisado___Felipe_Marques_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102557_55_Artigo_Poco_CBFM_2022_30_3_22x.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101152_55_CBFM2022_versao_final.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101369_55_CBFM2022_Revisado_abril2022_rev__1_.docx
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RADIOTERAPIA PÔSTER
Avaliação dosimétrica para diferentes regiões do dispositivo eletrônico 

de imagem PortalVision™ aS1000
DENNYLSON WILLIAN LEMOS MACHADO , ANDRÉ VINÍCIUS DE CAMARGO (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER Avaliação end-to-end da técnica Lattice

FERNANDA PEDROSO PARTICHELLI , BRUNA LAMIS ALVARENGA (1), MATHEUS CAPO ROSA 

(1), MARINA DE ARRUDA BOTELHO (3), ROSANE MOREIRA RIBEIRO (3), LEONARDO PERES 

DA SILVA (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Câncer de mama: avaliação do sucesso de tratamentos radioterápicos 

utilizando a probabilidade de controle tumoral
LUANY NOBRE FURLAN , THATIANE ALVES PIANOSCHI , MAIRON MARQUES DOS SANTOS (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Controle da Qualidade do Serviço de Calibração de Câmaras de 

Ionização utilizadas na braquiterapia de alta taxa de dose

SANDRO PASSOS LEITE (1), VANESSA MONDAINI DE CASTRO (1), CARLOS FREDERICO 

ESTRADA ALVES (2), MARIA HELENA DA HORA MARECHAL (2), LUIS ALEXANDRE 

GONÇALVES MAGALHÃES (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Desarrollo de software para control de calidad de acelerador lineal 

basado en imágenes portales de iView GT de Elekta
EZEQUIEL CEFERINO LARGER (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Desenvolvimento de algoritmo de registro rígido de imagens 3D_2D no 

Software RT Connect

PEDRO ARGÔLO PIEDADE (1), JULIANA CAMPOS DE FREITAS (2), THIAGO SCHMELING 

FONTANA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Desenvolvimento de um modelo de Auditoria de Feixes de Fótons em 

Aceleradores Lineares Usando o Dosímetro Fricke

RENATO DI PRINZIO , CAMILA SALATA (1), ARISSA PICKLER (2), ANDREA MANTUANO (2), 

CARLA LEMOS MOTA (2), CARLOS EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Desenvolvimento de um software para registro de imagem e localização 

de tumores na radioterapia
PEDRO ARGÔLO PIEDADE (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Determination of the Absorbed Dose to Water for Medium-Energy X-ray 

Beams Using Fricke Dosimetry

CAMILA SALATA , PAULO HENRIQUE GONÇALVES ROSADO (1), MARIANO GAZINEU DAVID 

(2), ANDREA MANTUANO (3), ARISSA PICKLER (3), CARLA LEMOS MOTA (3), CARLOS 

EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA (3)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101890_55_CBFM_DWLM_2022_Final.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102034_55_Modelo_ArtigoCompleto_CBFM2022.docx.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102665_55_ResumoExpandido_CBFM2022_luany_furlan.docx__1_.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102557_55_ArtigoCompleto_CBFM2022_HDR__Final_15_03_22.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102679_55_Resumen_extendido_Desarrollo_de_software_para_control_de_calidad_de_acelerador_lineal_basado_en_imagenes_portales_de_iView_GT_de_ElektaREV2.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100565_55_ArtigoCompleto_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102477_55_Abstract_rev_Di_Prinzio_CBFM_2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=100565_55_trabalhocompleto_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102486_55_Abstract_CBFM_2022_Rosado_.pdf
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RADIOTERAPIA PÔSTER
Elaboração de um simulador antropomórfico computacional 

personalizado para um cenário de irradiação da Radioterapia

MATHEUS BASTOS REIS , ALBÉRICO BLOHEM DE CARVALHO JÚNIOR , FRANKLIN NELSON 

DA SILVA SANTOS , MATHEUS CARVALHO ALVES (1), CARLOS LEANDRO SILVA DOS 

PRAZERES (1), JULYANNE SILVA CUNHA (1), FERNANDA ROCHA CAVALCANTE (2)

CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Estimativa de risco de câncer induzido em tratamentos de radioterapia 

em COVID-19: Um comparativo entre as técnicas 3DRT e IMRT

RAISSA RENATA DOS SANTOS WEBER , JULIANA FERNANDES PAVONI , GUSTAVO VIANI 

ARRUDA (1), ALEXANDRE COLELLO BRUNO (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Estudo da Viabilidade de Utilização do Código TOPAS-nBio para Avaliar 

Efeitos Biológicos da Radioterapia

RUY DA SILVA RAYOL NETO , FELIPE MARQUES LUCAS DE SOUZA , ARTHUR MOREIRA DA 

ROCHA , SIMONE COUTINHO CARDOSO
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER

Evaluación de la implementación de inteligencia artificial en la medición 

de perfiles de haces de radioterapia con cámaras de ionización PTW-

Semiflex 3D 0.07cm3

CRISTIAN CAMILO BELTRÁN GÓMEZ (1), BORIS MARTÍNEZ (1), MIGUEL RODRIGUEZ (2), 

JOSE JULIAN URIBE CORTES (2), FABIOLA AVELLO REYMAN (3), SERGIO BUSTOS (3)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Implementação do Fluxo Automatizado no Sistema de Planejamento de 

Radioterapia
PEDRO VITOR BERCHIOL IWAI CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER

Implementação e Avaliação de Controle de Qualidade da Imagem de 

Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico e Tomografia 

Computadorizada em Radioterapia

CAROLINA MOREIRA MAULAZ , BRUNA DAIANA FRÖHLICH (1), TELPO MARTINS DIAS (1), 

DANIELA DA ROCHA ESTÁCIO (1), ARTUR MAJOLO SCHEID (1)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Methodology for radiotherapy index generation and evaluation standards 

Application in low risk prostate cancer

GUSTAVO PIRIZ (1), GERMAN HUERTAS (1), DIEGO BERTINI (1), MANUELA LUCAS (1), YOLMA 

BANGUERO (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Métricas de complejidad en técnicas de radioterapia avanzadas y los 

efectos en el control de calidad

LUIS GUTIÉRREZ MELGAREJO , OLGA OLINCA GALVÁN DE LA CRUZ (1), HERRERA 

GONZÁLES JOSÉ ALFREDO (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Optimización de dosis en vejiga y recto para tratamiento de cáncer 

ginecológico con técnica VMAT con el uso de la plataforma Proknow

MICAELA AGUSTINA BERTERO (1), ROCIO GONZALEZ ARMESTO (FUNDACION MEDICA DE 

RIO NEGRO Y NEUQUEN)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101680_55_Matheus_BR_ResumoExpandido_corrigido_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101563_55_Estimativa_de_risco_de_cancer_induzido_em_tratamentos_de_radioterapia_em_COVID_19_Um_comparativo_entre_as_tecnicas_3DRT_e_IMRT.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101583_55_Revisao_Ruy_Rayol__CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102696_55_Evaluacion_AI_en_dosimetria_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101145_55_Artigo_CBFM_2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101407_55_Resumo_COM_CORRECOES_CATPHAN_CBFM_2022____Carolina_Maulaz.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102759_55_articulo_indices_final_enviado_31032022.docx
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102678_55_CBFM2022.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102683_55_090522111733_ResumenExtendido_Optimizacion_de_dosis_en_vejiga_y_recto_para_tratamiento_de_cancer_ginecologico_con_tecnica_VMAT_con_el_uso_de_la_plataforma_Proknow.pdf
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RADIOTERAPIA PÔSTER
SBRT en cáncer de riñón. Descripción de la planificación de un caso 

complejo
EDUARDO PABLO MONTERO (1) CLIQUE PARA O ARQUIVO

RADIOTERAPIA PÔSTER
Tempo de tratamento e reprodutibilidade de irradiação crânio-espinhal 

em decúbito ventral versus decúbito dorsal
CAROLINE ZEPPELLINI DOS SANTOS , CAROLINE CASTILHANO SAMPAIO CLIQUE PARA O ARQUIVO

ULTRASSOM EM 

BIOMEDICINA
PÔSTER

Análise Térmica de Ondas Ultrassônicas Longitudinais Criticamente 

Refratadas em Phantom de Osso Cortical
CAROLINE OLIVEIRA DUDERSTADT CLIQUE PARA O ARQUIVO

ULTRASSOM EM 

BIOMEDICINA
PÔSTER Laboratório Virtual de Ultrassom em Biomedicina

ANTONIO ADILTON OLIVEIRA CARNEIRO (1), CAIO CÉSAR ESTEVES SILVA (1), SAMUEL 

SILVA BAPTISTA CARDEIRA (1), FRANCISCO FARIAS GOMES (2)
CLIQUE PARA O ARQUIVO

De 08 a 11 de junho de 2022

Fortaleza, CE - Brasil

https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102513_55_CPRGSM___Congreso_de_Fisica_Medica___Brasil_2022_Version_2.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101112_55_090522223038_DorsalVentral_ArtigoCompleto_CBFM2022_corr.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=101389_55_ArtigoCompleto_CBFM2022_CarolineDuderstadt.pdf
https://pvista.proevento.com.br/abfm/subpaper/download.asp?strFileName=102580_55_Resumo_Expandido_CBFM___Laboratorio_Virtual_de_Ultrassom_em_Biomedicina.pdf
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ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: ORAL EIXO TEMÁTICO: MATERIAIS E SENSORES 

 

TÍTULO: “Uso de sensor LDR e plataforma Arduino para detecção de 
raios-x de alta intensidade” 

AUTORES: PEDRO GABRIEL FERNANDES MUNDIM PAIVA , CLAUDIO DOMINGUES DE 
ALMEIDA (1), MIGUEL MILAGRES DE MACEDO (1), JOSILENE CERQUEIRA 
SANTOS (2) 

ENTIDADES: (1) IRD/CNEN, (2) UNIVERSIDADE FEDERAL D 
 

RESUMO: 

Equipamentos de raio X são importantes ferramentas de uso bastante comum e necessário para o 

diagnóstico médico. O funcionamento desses equipamentos deve ser rigorosamente avaliado em 

controles de qualidade uma vez que se utiliza radiação ionizante para a produção das imagens 

radiográficas. Nos procedimentos que utilizam radiação ionizante, a dose de radiação deve ser 

otimizada sem prejuízo ao diagnóstico para reduzir a probabilidade de efeitos estocásticos a longo 

prazo, tal como os tumores radioinduzidos. Uma vez que avaliação desses equipamentos envolve 

o uso de detectores de radiação, e pensando em formas alternativas de detecção de raios X, o 

objetivo deste estudo é analisar a resposta de sensores LDR (Light Dependent Resistor) à 

exposição à radiação ionizante. Um sistema de detecção simples foi montado utilizando sensores 

LDR e um microcontrolador Arduino. Os sensores LDRs foram irradiados utilizando feixes de alta 

intensidade de raio-x produzidos em equipamentos de mamografia e fluoroscopia, em diversas 

condições e parâmetros. Foram realizados testes de linearidade do sinal com a tensão aplicada ao 

tubo (kVp), de dependência do sinal com o produto corrente-tempo (mAs), de intensidade do sinal 

de acordo com o tamanho do LDR usado e a reprodutibilidade sinal. O estudo verificou que esses 

sensores possuem resposta linear com a tensão (kVp) aplicada em tubos de raio x de alta 

intensidade (Mamografia e Fluoroscópio), além de uma dependência com a corrente e 

independência com o tempo de exposição. As medições realizadas no mamógrafo também se 

mostraram reprodutíveis, com um baixo coeficiente de variação associado. O aparato montado se 

mostrou promissor como detector de radiação nas condições em que foi testado com potencialidade 

de ser utilizado como medidor de kVp e medidor de tempo de exposição. No entanto, a resposta 

desse sensor aos raios X e suas limitações na prática precisam ser melhores investigadas. 
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ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 
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FORMA DE APRESENTAÇÃO: ORAL EIXO TEMÁTICO: MEDICINA NUCLEAR 

 

TÍTULO: “Cuantificación de la atenuación y dispersión en mamografía por 
emisión de positrones” 

AUTORES: DULCE KARINA VALDIVIESO LÓPEZ , MERCEDES RODRÍGUEZ 
VILLAFUERTE (1), TIRSO MURRIETA RODRÍGUEZ (1), HÉCTOR ÁLVA-
SÁNCHEZ (2), RAHAL SAAIDI (1), ARNULFO MARTÍNEZ DÁVALOS (1) 

ENTIDADES: (1) INSTITUTO DE FÍSICA DE LA UNAM, (2) INSTITUTO DE FÍSICA, UNAM 
 

RESUMO: 

La Mamografía por Emisión de Positrones (PEM) es una modalidad de imagen de medicina nuclear 

que se ve afectada por la atenuación y dispersión de los fotones de aniquilación en la mama, que 

podría beneficiarse de la aplicación algoritmos de corrección por estos efectos. Este trabajo 

presenta resultados del cálculo de mapas de atenuación y dispersión con simulaciones Monte Carlo 

como función de la posición en el campo de vista (FOV) y de la cantidad de material atenuador para 

el prototipo de PEM del IF-UNAM. Adicionalmente, se muestran comparaciones con resultados 

experimentales utilizando fuentes puntuales de 22Na y acrílico como material atenuador. Para 

establecer ventanas en energía para el registro de coincidencias, fue necesario calibrar los 

detectores utilizando fuentes selladas de rayos gamma (22Na, 137Cs y 176Lu). Se espera concluir 

y presentar la comparación entre las simulaciones y los estudios experimentales. 
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TÍTULO: “Implementação da Escala Centiloide para o radiotraçador 
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RESUMO: 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) e a ressonância magnética (MR) são modalidades 

relevantes no estudo do envelhecimento cerebral. A deposição de placa beta-amiloide (bA) pode 

ser avaliada por PET utilizando os radiotraçadores específicos, como [11C]PiB e [18F]Florbetaben. 

Para a quantificação dessas imagens, a escala Centiloide (CL) foi desenvolvida para reduzir a 

variabilidade do protocolo de processamento e produzir uma quantificação harmonizada das 

imagens PET. O objetivo do estudo é implementar na nossa instituição a escala CL para o 

radiotraçador [18F]Florbetaben. Para isto, é preciso validar o pipeline de processamento e análise 

das imagens com os dados disponibilizados pela Rede Interativa da Associação Global de 

Alzheimer ou GAAIN para o radiotraçador [18F]Florbetaben e [11C]PiB. O GAAIN possui imagens 

de PET e MR de 10 indivíduos saudáveis (bA negativos) e 25 indivíduos bA positivos, incluindo 

idosos cognitivamente saudáveis, com comprometimento cognitivo leve, com doença de Alzheimer 

e com demência frontotemporal. Na escala CL são utilizados os valores de captação entre região 

cortical global (CTX), que considera as regiões córtex frontal, temporal, parietal, precuneus, estriato 

anterior e córtex insular, e o WC (cerebelo inteiro), como região de referência. O processamento 

das imagens foi realizado utilizando o software PMOD, com a ferramenta PNEURO. Como 

resultado, obtivemos uma forte correlação entre os valores de [18F]Florbetaben e [11C]PiB para os 

mesmos indivíduos. A equação final que transforma os valores SUVR do [18F]Florbetaben para 

escala CL na nossa instituição é: CLFBB= 156,468 * SUVR*PIBind-157,474. Ela foi validada e 

atingiu os valores mínimos requeridos pelo Klunk et al (2015) de R²=0,997, coeficiente angular igual 

a 1,00 e coeficiente linear igual a 1,34. A validação do processamento e análise é um passo 

importante para a utilização clínica e para investigação longitudinal de indivíduos em processo de 

envelhecimento. 
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RESUMO: 

Pesquisas que investigam a relação entre diferentes metais com o surgimento de diversas doenças 

neurodegenerativas, como a esclerose múltipla (EM), estão recebendo destaque nas últimas 

décadas. Acredita-se que os metais são considerados fatores importantes nestas doenças e 

possíveis agentes que podem ocasionar o aparecimento e progressão na EM. Dentre os metais 

que apresentam uma possível relação com a EM, destaca-se o Cobre (Cu). Este elemento é 

fundamental para determinadas funções do organismo, atuando como agente catalisador em 

sistemas enzimáticos, no metabolismo energético e nas funções do sistema nervoso central (SNC). 

Porém, tanto em altas quantidades, quanto a deficiência das concentrações desse elemento, 

podem ser prejudiciais para o organismo e esse desequilíbrio pode estar associado ao processo 

neurodegenerativo da EM, causando lesões encefálicas. Por outro lado, o acúmulo de Cu pode ser 

um possível biomarcador em imagens de ressonância magnética (MRI do inglês Magnetic 

Resonance Imaging) em pacientes com EM. A partir disso, o principal objetivo deste trabalho foi 

sintetizar e caracterizar nanopartículas de óxido de cobre (NPs-CuO) e avaliar seu comportamento 

em MRI, a fim de definir sua aplicação como agente de contraste ou possível biomarcador de lesões 

de EM. O processo de síntese de NPs-CuO foi realizado pelo processo sol-gel e sua caracterização 

através das técnicas de difração de raios X (DRX), espectroscopia por infravermelho (FTIR) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As NPs-CuO em diferentes concentrações foram 

colocadas em um fantoma de crânio e imagens de MRI foram obtidas aplicando diferentes tempos 

de inversão (TI). Os resultados obtidos indicam mudança de sinal e da taxa de relaxamento 

longitudinal (T1) associadas a variação da concentração de nanopartículas. Assim, as NPs-CuO 

apresentam condições promissoras para aplicação como agentes de contraste em MRI, bem como 

biomarcadores para EM. 
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RESUMO: 

Os médicos veterinários estão sujeitos à exposição ocupacional à radiação ionizante, visto que no 

Brasil, na maioria das vezes, são esses profissionais que se responsabilizam pela imobilização e 

posicionamento dos animais durante exames radiográficos. Dessa forma, esses profissionais são 

então considerados Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs), e há a necessidade da 

quantificação de tais exposições à radiação ionizante, como forma de controle e otimização da sua 

proteção radiológica. Neste trabalho o objetivo é conhecer as doses de radiação a que os médicos 

veterinários do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HOVET-UFU), estão 

sujeitos, devido a radiação espalhada pelo próprio paciente. Foram assistidos quatro exames nos 

quais os médicos veterinários residentes do HOVET-UFU, auxiliaram durante a realização, foi 

percebido que o maior valor de H^*(10) sobre a região de sua cabeça foi de 0,88 μSv. Foram 

avaliadas diferentes posições do IOE e tamanho do paciente a fim de se obter comparativos entre 

diferentes situações de radiação espalhada. Estas avaliações foram realizadas com intuito de 

minimizar a dose de radiação recebida pelos IOEs sem prejudicar a qualidade dos exames, sempre 

garantindo a radioproteção dos profissionais do setor e preservando o bem-estar dos pacientes. 
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RESUMO: 

Existe uma intensa pesquisa no desenvolvimento de dosímetros tridimensionais, que permitam a 

determinação da distribuição espacial da dose depositada. Nesse contexto os dosímetros Fricke-

Gel, compostos por uma solução aquosa de sulfato ferroso (Fe2+) em uma matriz de gel, têm sido 

estudados por apresentarem uma boa sensibilidade e serem tecido equivalente. Quando são 

acrescidos de um agente quelante, como o alaranjado de xilenol (XO), permitem o uso de técnicas 

ópticas para a determinação da dose depositada. Nesse trabalho, estudamos o efeito da adição de 

aminoácidos na formulação do Fricke-Gel com matriz de PVA-GTA com XO, como agente ligante. 

Nossos resultados demonstram um aumento considerável na sensibilidade à dose, sem impactar 

significativamente na estabilidade e difusão do dosímetro. 
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RESUMO: 

A utilização de simuladores em superfície mesh compreende um mecanismo essencial para 

aproximações da realidade na prática médica, que nada implica em questões éticas relacionadas 

à experimentos com seres humanos, e garante a proteção radiológica para variados grupos 

(adultos, crianças, homem, mulher) e cenários. Neste trabalho construímos simuladores 

antropomórficos virtuais em superfície mesh do sexo masculino e feminino no cenário de exposição 

da prática da radiofarmácia. Utilizando a malha 3D foi possível elaborar os simuladores visando 

adequações ao cenário em questão, bem como foi possível realizar a irradiação por fonte de I-131, 

através de códigos de transporte de radiação, e avaliar o comportamento da interação radiação-

materia. 
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RESUMO: 

Este trabalho apresenta um estudo comparativo para grandezas tipicamente utilizadas em 

radiologia intervencionista como Produto Kerma-Área (PKA), tempo de fluoroscopia (TF) e o 

produto PKA*TF. A Radiologia Intervencionista é definida pela ICRP como “Procedimentos que 

compreendem intervenções diagnósticas e terapêuticas guiadas por acesso percutâneo ou outros, 

normalmente realizadas sob anestesia local e/ou sedação, usando a imagem fluoroscópica para 

localizar a lesão ou local de tratamento, monitorar o procedimento, controlar e documentar a 

terapia." Utilizou-se dados disponibilizados pela Vigilância Sanitária do estado de Minas Gerais, 

totalizando 3350 procedimentos válidos. Os procedimentos Cateterismo (CAT), Angioplastia 

Coronária Transluminal Percutânea (PTCA) e a combinação dos dois CAT/PTCA foram 

selecionados para este estudo. Os níveis de referência em diagnóstico (NRDs) obtidos no presente 

estudo foram comparados com referências nacionais e internacionais e podem ser usados como 

parâmetros para otimização da proteção radiológica nas exposições médicas nos serviços 

intervencionistas. Observou-se a necessidade de padronização na realização dos procedimentos 

com a finalidade de reduzir a dispersão entre eles. 
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RESUMO: 

A dose glandular média (DGM) é considerada a grandeza dosimétrica mais adequada para avaliar 

os riscos associados à mamografia, uma vez que o tecido glandular é o mais radiossensível. No 

entanto, a DGM não pode ser mensurada diretamente devido a distribuição heterogênea dos 

tecidos mamários. O método bem estabelecido para determinar esta quantidade é baseado no 

produto do kerma no ar incidente na mama por coeficientes de conversão, denominados dose 

glandular normalizada (DgN), e calculados pelo método Monte Carlo (MC). Contudo, o coeficiente 

DgN tem uma larga variação com as características do espectro incidente na mama, levando a 

necessidade do uso de tabelas complexas. Neste trabalho, a correlação entre a DGM e outras 

grandezas dosimétricas (dose média na mama inteira, dose média na pele e dose média no tecido 

homogêneo) foi estudada, utilizando o código MC PENELOPE (v.a2018) + PenEasy (v.a2020), com 

o intuito de determinar novos coeficientes de conversão em mamografia. Os resultados obtidos 

neste estudo mostraram que, no intervalo de energia de interesse em mamografia, os coeficientes 

de conversão são úteis para estimar a DGM a partir de medidas de dose média na mama inteira ou 

no tecido homogêneo para cada característica da mama, enquanto os coeficientes de conversão 

da dose média medida na pele apresentaram uma alta variabilidade nesse intervalo. Dessa forma, 

esses coeficientes de conversão podem ser úteis para a estimativa da dose glandular a partir da 

avaliação experimental baseada na distribuição de dose em objetos simuladores, podendo ser 

utilizados de forma alternativa ou complementar aos coeficientes DgN. 
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RESUMO: 

A redução da exposição à radiação é essencial para todos os procedimentos radiológicos, mas tem 

um papel especial em pacientes pediátricos (bebês e crianças), particularmente quando submetidos 

a procedimentos intervencionistas. Neste sentido, foi realizado um estudo observacional de dados 

retrospectivos (2018-2021) de pacientes pediátricos portadores de cardiopatia congênita 

submetidos a procedimentos intervencionistas no Setor de Hemodinâmica do HSP (Hospital São 

Paulo). Além das variáveis antropométricas e da idade e gênero dos pacientes, foram coletados os 

valores dos indicadores de dose (produto kerma-área e dose acumulada) e tempo de exposição a 

partir dos relatórios fornecidos automaticamente pelos angiógrafos. Os pacientes foram agrupados 

por faixa etária e os valores dos níveis de referência em diagnóstico (NRD) foram determinados a 

partir do 3º quartil (ou percentil 75) da distribuição dos indicadores de dose. Os resultados obtidos 

apontam para a necessidade de otimização, considerando a complexidade dos procedimentos e 

as características dos pacientes. 
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RESUMO: 

Um método proposto para obter a dose em Tomografia Computadorizada foi avaliado em um 

phantom longo, feito de polietileno. Este phantom tem um comprimento de 600 mm. Adotando uma 

função empiricamente caracterizada h(L), a tendência do crescimento assintótico da dose pelo 

aumento da varredura pode estimar uma dose em uma varredura de tamanho infinito para uma 

única rotação axial do tubo de raios X. A curva de h(L) foi estimada para diferentes protocolos 

clínicos: tensão, pitch, Head/Body e medições de centro/periférico. O phantom de ultra alta massa 

molecular de 600 mm de comprimento, chamado de phantom ICRU/AAPM, foi proposto por uma 

parceria entre ICRU e AAPM (Task Group 200). Este comprimento permite realizar uma varredura 

maior do que phantom de PMMA para CTDI_100, cuja medição é de 100 mm. A medida do phantom 

ICRU/AAPM foi realizada em tomógrafos da General Electric, Toshiba e Philips. As medições foram 

feitas uma câmara de ionização pequena inserida no centro ou periferia do phantom e as métricas 

da função h(L) (dose de equilíbrio, comprimento de equilíbrio, fração de espalhamento) foram 

obtidas. Uma única medição demonstrou ser suficiente para obter a função h(L). 
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RESUMO: 

A mamografia é o exame padrão ouro para rastreamento do câncer de mama, sendo recomendada 

pelo Ministério da Saúde do Brasil a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos. Por ter grande 

demanda e pela sua importância clínica, o controle de qualidade e o processo de otimização são 

ferramentas indispensáveis para a garantia da qualidade do exame de mamografia. O mamógrafo 

avaliado neste trabalho é limitado, no modo automático, a uma tensão máxima de 30 kVp e produto 

corrente-tempo de 299 mAs. Isso acarreta um prejuízo para as imagens de mamas espessas, em 

que é necessário o uso de tensões maiores para produzir uma imagem com qualidade diagnóstica. 

O processo de otimização foi direcionado para o uso de feixes mais energéticos, e com o produto 

corrente-tempo (mAs) suficiente para atender a exigência nacional mínima para relação contraste-

ruído relativa (RCRrel), dose glandular média (DGM) e qualidade da imagem. A filtração de ródio 

(Rh) mostrou maiores valores de RCRrel e figura de mérito (FOM) para todos os simuladores (2-7 

cm de PMMA), em comparação com a filtração de molibdênio (Mo). Para o simulador de 7 cm de 

PMMA, foi proposto o uso do modo manual para aumentar a energia do feixe (32 e 35 kVp). Neste 

procedimento, a RCRrel foi maior, aumentando consequentemente a DGM. Foi notada uma 

tendência de redução da FOM à medida que o mAs aumenta. Apesar disso, e do aumento da DGM, 

a RCRrel foi maior, tornando as imagens mais aplicáveis para o diagnóstico clínico. 
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RESUMO: 

Nas últimas décadas, tarefas de classificação e segmentação de achados clínicos com uso de 

redes neurais convolucionais cresceram bastante na esfera do diagnóstico por imagem e, mais 

precisamente, na modalidade de imagem por ressonância magnética. Porém, pouco se sabe a 

respeito do comportamento dessas arquiteturas quando confrontadas com fatores que degradam 

a resolução espacial e a resolução de contraste, uma vez que a maioria dos modelos é treinada 

com imagens de alta qualidade, o que não é condizente com o cotidiano geral. Por isso, faz-se 

necessário analisar a performance das redes neurais pré-treinadas, sob condições em que haja 

deterioração da imagem de entrada. Neste trabalho, foram avaliados os efeitos da degradação de 

ambas as resoluções para três arquiteturas – Mobilenet, Vgg16 e SEResNeXt50 –, tanto em tarefas 

de classificação quanto de segmentação de tumores cerebrais. Os resultados obtidos 

demonstraram que as tarefas executadas são bastante afetadas pelas distorções na qualidade das 

imagens, em especial nos casos em que as deteriorações se tornam mais intensas. 
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RESUMO: 

Medical radiology has social and academic relevance because it is a specialty that uses different 

types of radiation for diagnostic and therapeutic purposes. It requires a multidisciplinary team that 

is attentive to the changing guidelines imposed by the government. The rules are presented and 

enforced by the National Health Surveillance Agency (ANVISA) and the State and Municipal Health 

Surveillance (VISA). Currently, the ANVISA standard that regulates radiodiagnostic clinics is 

Collegiate Board Resolution 330 (RDC) and Normative Instructions (INs) 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

and 97, which dictate the rules of operation of the clinic in general and each equipment in particular. 

In this work, we evaluated the implementation of this new resolution, through a qualitative study, 

with the following procedures: interviews, analysis, comparison of results, and direct observation in 

05 magnetic resonance centers of the private hospital network of the metropolitan region of 

Fortaleza. A question that the work intends to try to answer: Given the data collected, what will be 

the possible initial, medium and long-term impacts of the implementation of these Ins. 
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RESUMO: 

Na radiocirurgia estereotáxica intracraniana, altas doses de radiação são administradas em 

pequenas regiões do cérebro, o que requer um conhecimento preciso da distribuição (espacial e 

dosimétrica) da dose. A avaliação dos planos de tratamento geralmente é realizada revisando a 

distribuição das curvas de isodose e os histogramas de dose-volume resultantes. Uma forma de 

quantificar a qualidade do planejamento é baseada na análise de diferentes índices de 

conformidade, com os quais se define quão adequada está a cobertura do alvo no planejamento. 

Recentemente foram propostas novas métricas que integram diversos índices com relevância para 

a qualidade do plano. É apresentada uma análise dos índices de conformidade recentes, aplicados 

a 128 planos de lesão intracraniana utilizando feixes de fótons colimados com cones circulares, 

como critério de seleção para determinar a viabilidade de um plano de radiocirurgia. Palavras-

chave: Radiocirurgia; Índice de conformidade; cones circulares; estereotaxia. 
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TÍTULO: “Aplicação da metodologia do TG 218 para casos de SABR de 
coluna” 
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ENTIDADES: , 
 

RESUMO: 

A Radioterapia Ablativa Estereotáxica (SABR, do inglês Stereotactic Ablative Radiotherapy) de 

coluna é uma técnica de tratamento que entrega altas doses de radiação, altamente conformadas, 

em regiões localizadas, e por esta razão, a qualidade da entrega precisa ser avaliada. Isso é 

comumente feito através do controle da qualidade paciente-específico. O TG 218 é um documento 

que define a metodologia para obter a tolerância e os limites de ação para garantia da qualidade, 

além de sugerir um limite de ação universal de 90% para critério de 3%/2 mm com limiar de 10%. 

O objetivo desse trabalho é aplicar a metodologia do TG 218 para os tratamentos de SABR de 

coluna nos pacientes tratados no ICESP e estabelecer a tolerância e limites de ação específicos 

para os casos de SABR de coluna da instituição. Para isso, foram utilizados dois sistemas de 

controle de qualidade, o SRS MapCHECK® e o filme radiocrômico GAFchromic Film EBT3, para 

analisar 8 casos de SABR de coluna já tratados no ICESP. Os critérios usados na análise gamma 

foram 3%/3 mm, 3%/2 mm, 3%/1 mm, 2%/2 mm e 1%/1 mm. Os limites de ação e controle obtidos 

respeitam os limites universais do TG 218 para o critério 3%/2mm e apresentam resultados 

satisfatórios para critérios mais rigorosos. Palavras-chave: TG 218; índice gamma; SABR; controle 

da qualidade paciente-específico. 
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TÍTULO: “Aplicação do registro deformável na determinação da relação 
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ENTIDADES: , 

 

RESUMO: 

O Controle de Qualidade do plano de tratamento de IMRT específico de cada paciente pré-

tratamento inicia-se no sistema de planejamento, envolvendo o recálculo da distribuição de dose 

esperada na nova geometria de um objeto simulador (phantom). Este trabalho determinou e 

analisou através do desenvolvimento de um algoritmo em Matlab a deformação entre as matrizes 

relacionadas às distribuições de doses calculadas para o phantom e o paciente, utilizando a técnica 

de Registro de Imagens. Verificou-se então, como resultado, que é exequível determinar o registro 

deformável entre as duas matrizes de distribuição de dose supramencionadas, também sendo 

possível encontrar uma matriz de transformação associada às deformações que levam a dose do 

phantom para o paciente. 
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TÍTULO: “Caracterização dosimétrica e estudo de campos pequenos para 
um sistema de irradiação pré-clínica com feixe de raios X de 
média energia” 

AUTORES: ERIKA TATIANA MUÑOZ , CARLOS EDUARDO VELOSO DE ALMEIDA 
ENTIDADES: , 

 

RESUMO: 

Grandes avanços tecnológicos estão sendo desenvolvidos nos sistemas de irradiação pré-clínicos 

para simular modernas técnicas de irradiação para terapia. A combinação dos feixes de fótons de 

média energia com os colimadores milimétricos, traz enormes desafios dosimétricos. Foi 

desenvolvida uma metodologia para realizar a dosimetria de campos pequenos de um irradiador 

pré-clínico com feixe de raios-X de 220-kVp (SARRP). A metodologia baseou-se na dosimetria de 

referência para tamanhos de campo não convencionais, nas análises quantitativas das respostas 

dos detectores de radiação para tamanhos de campo desde 40 × 40 mm2 até 3 × 3 mm2, nas 

análises gama-2D com EBT3 na água e testes “end-to-end” a partir do comissionamento do sistema 

de planejamento CAT3D. Os resultados gama dos mapas de dose indicaram uma média de 

aprovação de 96% dos pontos para o critério global 1 mm/3%. O uso de tamanhos de campo 

intermediários, permitiu reduzir a necessidade de fatores de correção. 
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TÍTULO: “Parâmetros de auxílio a tomadas de decisões clínicas e 
tolerâncias em testes de garantia de qualidade para gating 
respiratório” 

AUTORES: MILENA FOLTRAN DE MIRANDA , JUAN VALANI MARQUES DE SOUSA (1), 
LUCAS FRANCISCO CARMELLO GUIMARÃES (2), MILENA GIGLIOLI (2) 
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RESUMO: 

Movimentação do tumor durante a respiração resulta em significantes incertezas dosimétricas e 

geométricas na entrega de dose, principalmente em regiões de tórax e abdômen. Estas incertezas 

quando refletidas sobre a modalidade de Radiocirurgia (Stereotactic Body Radiation Therapy - 

SBRT) podem estar relacionadas a danos sérios como morte celular de volumes importantes de 

tecidos sadios e a não tratamentos de volume alvo. Largas margens podem ser aplicadas para 

garantir a cobertura do alvo nestas regiões, porém, esta estratégia não é benéfica em termos de 

radioproteção dos órgãos em risco que circundam estas regiões de tratamento. Diversas técnicas 

de gestão do movimento respiratório (tomografia 4D, gating, breath holding, etc) devem ser 

aplicadas como solução a este problema, todas com o objetivo de garantir a cobertura do alvo e 

diminuir as margens de tratamento quando possível. Parâmetros adequados para a realização de 

tratamentos com dispositivos de gestão do movimento respiratório precisam ser definidos para 

garantir qualidade de imagem e precisão de entrega. O presente estudo tem como objetivo revisar 

estes parâmetros e contribuir para o avanço das técnicas de tratamento que avaliem 

movimentações tumorais com base em avaliação de 99 amostras utilizadas em tratamentos da 

modalidade SBRT. 
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TÍTULO: “Verificação das etapas de registro e delineamento em 
planejamentos de radiocirurgia estereotáxica” 

AUTORES: LAURA FURNARI , ANA PAULA VOLLET CUNHA (1), LAURA FURNARI (1), 
CAROLINE ZEPPELLINI DOS SANTOS EMILIOZZI (1), CAROLINE 
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RESUMO: 

Alguns requisitos mínimos no processo da garantia da qualidade são necessários para a realização 

de tratamentos especiais, como a radiocirurgia estereotáxica (RC). Dentre alguns pontos de 

atenção, é possível citar: dosimetria de campos pequenos; validação do sistema de planejamento 

computadorizado; avaliação dos sistemas de IGRT; treinamento das equipes envolvidas, testes de 

ponta a ponta; definição dos controles da qualidade periódicos, entre outros. O objetivo desse 

trabalho, portanto, foi verificar as etapas de aquisição de imagens, registro e delineamento de 

estruturas em um planejamento de radiocirurgia, trazendo maior segurança ao processo. Utilizando 

o objeto simulador StereoPHAN da Sun Nuclear, imagens de tomografia computadorizada, 

ressonância magnética nuclear e imagens planares obtidas em um equipamento destinado a 

exames de angiografia foram adquiridas do objeto simulador e inseridas no sistema de 

planejamento computadorizado (SPC) iPlan. As imagens foram inspecionadas visualmente e 

quantitativamente, através de métricas, como o erro do registro-alvo (TRE), avaliação das 

dimensões das cavidades internas do objeto simulador e variações entre as bordas dos volumes 

delineados entre as diferentes séries de imagens. Os resultados mostraram-se satisfatórios para a 

análise do TRE, sendo menor que o tamanho de um voxel no processo de fusão, já a sobreposição 

do delineamento das esferas, não apresentou diferença nas bordas maior que 1 mm, porém os 

volumes calculados mostraram-se superiores para as esferas menores quando delineadas 

utilizando as imagens planares. Este fato está relacionado com o baixo contraste das imagens 

planares obtidas, fazendo com que o delineamento fosse um pouco maior que o esperado. Conclui-

se, portanto, que o SPC utilizado apresenta-se íntegro e adequado para os processos testados em 

RC e o objeto simulador SteroPHAN contribuiu para uma verificação independente, mesmo a 

instituição já tendo controles estabelecidos de controle da qualidade para a prática de RC. 
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TÍTULO: “Atividades antileishmania e citotóxica da ivermectina e 
curcumina estudadas pela espectroscopia de RPE” 

AUTORES: MARCYELLE MIRANDA SIQUEIRA FURTUOSO , ANTÔNIO ALONSO (1) 
ENTIDADES: (1) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

RESUMO: 

A espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) combinada com o método spin 

label, foi utilizada para estudar os mecanismos de ação da ivermectina e da curcumina contra 

promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis. Os espectros de EPR mostraram que o tratamento 

dos parasitas com ambos os compostos resulta em rigidez da membrana plasmática. Com as 

medidas de IC50 e EPR para ensaios com diferentes concentrações de células do parasita, foi 

possível estimar o coeficiente de partição membrana-água e a concentração do composto na 

membrana na fase aquosa que reduz a população de células em 50%. A partir dos valores de KM/W 

deduziu-se que a ivermectina tem maior afinidade que a curcumina pela membrana do parasita. 

Portanto, a atividade da ivermectina foi maior para experimentos com baixas concentrações 

celulares, mas para concentrações superiores a 1,5 x 108 parasitas/mL os compostos não 

apresentaram resultados significativamente diferentes. Os valores Cm50 indicaram que a 

concentração do composto na membrana que leva à inibição do crescimento ou alteração da 

membrana é de aproximadamente 1 M para ivermectina e curcumina. 
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TÍTULO: “Efeitos biológicos das radiações não ionizantes e normas 
associadas” 
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RESUMO: 

Recentemente, tem-se aumentado consideravelmente o uso das radiações não ionizantes (RNIs) 

em equipamentos utilizados pelo homem, bem como em muitas áreas associadas à saúde humana, 

como no diagnóstico por imagem ou em diversos tratamentos que fazem uso dessas radiações. No 

entanto, as RNIs podem promover efeitos biológicos à saúde do homem, tanto para o indivíduo do 

público quanto para o trabalhador ocupacional. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo 

entender os principais efeitos biológicos devido ao uso das RNIs e discutir as principais normas 

internacionais e nacionais que abordam os limites adotados para a utilização segura destas 

radiações. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em diversas bases de dados com 

algumas palavras-chave, utilizando critérios de exclusão. 
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TÍTULO: “Modelagem computacional de nanopartículas (Au)144(SRCOO1-
)60 em solução utilizando Dinâmica Molecular.” 

AUTORES: GIULIA PICCIOLA BORDONI , GUILHERME COLHERINHAS DE OLIVEIRA (1) 
ENTIDADES: (1) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

RESUMO: 

Neste trabalho, estudamos o comportamento das interações entre nanopartículas (NPs) de ouro 

funcionalizada, (Au)144(SRCOO1-)60, e íons de Na1+, em solução aquosa utilizando simulação 

computacional de Dinâmica Molecular (DM). Nossos resultados mostram o comportamento da 

interação de Coulomb e Lennard-Jones envolvendo uma ou duas NPs solvatadas em solução, 

considerando a influência da concentração destas nanopartículas. Nossos resultados, obtidos a 

partir de trajetórias DM no ensemble NPT, mostram que as nanopartículas apresentam uma intensa 

interação elétrica entre si e com as moléculas de água. Também observamos que os íons são 

facilmente capturados por AuNPs. Nosso estudo oferece resultados energeticamente consistentes 

que confirmam que a modelagem molecular utilizada é capaz de descrever satisfatoriamente 

simulações de DM envolvendo as interações entre AuNPs, água e íons. 
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RESUMO: 

Trabalhos que focam no ensino da física para tecnólogos em radiologia vêm sendo publicados na 

literatura e são importantes, pois o conhecimento dos conceitos de física são indispensáveis para 

esses profissionais na sua rotina de trabalho. O presente estudo tem como objetivo analisar a 

formação de tecnólogos em radiologia, inicialmente nos estados do Rio Grande do Sul e Sergipe, 

com enfoque no ensino de tópicos de física. Essa análise se deu a partir da seleção das estruturas 

curriculares, retiradas do site das universidades, agrupando e analisando as informações com base 

em tópicos. Foi constatado que o estado do Rio Grande do Sul oferece um ensino de física mais 

voltado à aplicação de conceitos em equipamentos utilizados na rotina de trabalho. Considerando 

os cursos analisados no estado de Sergipe, verificou-se que estes possuem um foco maior no 

ensino de física básica. Por consequência, essa divergência pode influenciar na rotina do 

profissional, assim, pretende-se, em etapas futuras do trabalho, traçar um paralelo entre a formação 

recebida e as impressões dos profissionais quando iniciam a carreira 
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RESUMO: 

Este trabalho faz parte de um projeto de extensão desenvolvido na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro com professores, e alunos de graduação em Física Médica, e tem como objetivo fazer um 

levantamento geral de legislação básica (nacional e internacional), normas ou recomendações de 

órgãos competentes que dispõem, direta ou indiretamente, sobre o direito do paciente à informação 

sobre os riscos e benefícios do uso da radiação ionizante em procedimentos médicos bem como 

direito à recusa de procedimentos receitados pelos médicos, direito este exercido através do 

consentimento informado. O levantamento do arcabouço legal foi realizado por meio de pesquisas 

online utilizando as palavras chaves “consentimento informado”, “consentimento informado 

radiação ionizante”, "consentimento informado na radioterapia” e “consentimento informado 

radiodiagnóstico". Foram encontrados documentos dos países da União Europeia, Reino Unido, 

México, El Salvador, Colômbia e Brasil que discorrem sobre essa temática. Depois de analisar todo 

material levantado, destacamos os principais aspectos e similaridades de cada regulação. Além 

disso, pesquisamos na literatura os trabalhos em que cientistas ou médicos radiologistas discutem 

a comunicação do risco do uso da radiação ionizante em procedimentos médicos. Verificamos que 

não há um consenso por parte da comunidade científica sobre a necessidade de informar sobre os 

riscos atribuídos à radiação ionizante em procedimentos que envolvem baixas doses. Isso é 

atribuído ao fato de não existir uma relação bem definida das baixas doses com os possíveis efeitos 

estocásticos que estas podem provocar. As próximas fases do trabalho, que já estão em 

andamento, consistem na aplicação de questionários para traçar um panorama do grau de 

informação do público e profissionais da saúde na área de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear e 

Radioterapia sobre os riscos e benefício do uso da radiação ionizante e na elaboração de panfletos 

informativos sobre os riscos e benefícios do uso de radiações ionizantes na medicina para 

divulgação. 
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RESUMO: 

A Liga Acadêmica de Física Médica da Universidade Federal de Goiás (UFG), doravante designada 

como LAFISMED, iniciou suas atividades em setembro de 2021. Esta, é uma entidade civil de 

caráter estudantil, sem filiação político-partidária ou religiosa, sem fins lucrativos, formada por 

estudantes e docentes do curso de Física Médica da UFG. É sediada no Instituto de Física (IF) da 

UFG, na Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia, Setor Itatiaia, Goiânia - GO. Sua criação veio 

da necessidade dos estudantes do IF de promoverem o conhecimento acerca de diagnósticos e 

terapias clínicas com o uso de radiações ionizantes e não ionizantes, além de fomentar a criticidade 

da população externa à UFG sobre o uso dessas técnicas. A LAFISMED por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão agrega repertório acadêmico prático e científico aos seus membros e à 

sociedade em geral, sendo um diferencial para o curso de Física Médica. 
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RESUMO: 

O ensino virtual tem se estabelecido nos últimos anos como uma alternativa de baixo custo. No 

entanto, os cursos a distância não haviam sido implementados em nosso instituto, como 

modalidade formal, em estudos de Física Médica e Proteção Radiológica, até que a COVID-19 

impôs o desafio de continuar desenvolvendo a formação nessas áreas. Esse desafio exigiu 

aprendizado e domínio por parte dos professores e familiarização por parte dos alunos da 

plataforma Moodle, além de redesenhar as disciplinas para um ambiente virtual. 7 cursos 

totalmente virtuais foram desenvolvidos com sucesso nesta plataforma, 4 de graduação e o restante 

de pós-graduação. Os alunos cumpriram os objetivos e demonstraram os conhecimentos 

adquiridos através das diferentes avaliações, conseguiram desenvolver competências e 

ultrapassaram as dificuldades. A digitalização do ensino é um ponto forte e constitui uma 

oportunidade futura para o uso otimizado dos recursos. 
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RESUMO: 

Este trabalho tem o objetivo de analisar o perfil dos profissionais formados em Física Médica que 

atuam na região Nordeste do Brasil. Buscou-se contribuir para essa análise por meio de um 

levantamento de dados realizado por meio de um questionário respondido no Google Forms, com 

perguntas sobre curso de graduação e respectiva instituição de formação, tempo decorrido da 

formação, tipo de carreira seguida (acadêmica ou clínica), obtenção do título de especialista, tempo 

de atuação em Física Médica, intervalo entre formação na graduação e início da atuação 

profissional. Da análise, obteve-se que a maioria, apesar de seguir a carreira clínica, possui 

formação stricto sensu, o que demonstra necessidade ou interesse desses profissionais em realizar 

mais estudos para poder atuar em Física Médica em instituições de saúde. Em suma, o trabalho 

foi capaz de mapear o caminho seguido por certos profissionais. 
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RESUMO: 

A área de ensino de física tem evoluído bastante recentemente, especialmente na busca de novos 

métodos de ensino que sejam modernos, mantenham os alunos motivados e melhorem o processo 

de aprendizagem. Nos cursos de graduação em Física Médica, a disciplina de Física das Radiações 

é fundamental para a formação profissional. O objetivo desse trabalho é contribuir com ferramentas 

que possam ser empregadas pelos docentes ao ministrar a disciplina de Física das Radiações no 

Brasil. Propomos a utilização do código de Monte Carlo TOPAS MC para simular conteúdos 

discutidos na disciplina de forma que o aluno tenha a liberdade de alterar os parâmetros da 

simulação para se aprofundar nos conteúdos de interesse. Na primeira etapa do trabalho, foi 

realizada a validação dos espectros de fótons utilizados através da comparação com resultados 

experimentais. Os resultados obtidos garantem uma validação bem-sucedida. Os resultados da 

validação viabilizam a continuação do trabalho. 
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RESUMO: 

O ambiente virtual desenvolvido neste trabalho, sob a forma de um site, foi utilizado como 

ferramenta de informação sobre física moderna e contemporânea e física médica, tendo como 

público-alvo estudantes do ensino médio. Com a ascensão da tecnologia, a propagação de 

informações tornou-se mais rápida com conteúdos cada vez mais abrangentes, úteis e cada vez 

mais disponíveis à sociedade. O site desenvolvido tem o propósito de divulgar mais sobre Física 

Médica, utilizando como exemplos situações vividas pelos estudantes em que as tecnologias e 

fontes de radiação podem ser utilizadas. Os dados obtidos dos episódios de interação de 

estudantes com o site demonstram que esse serviu ao seu propósito. 
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RESUMO: 

CORRIGIDO - O presente trabalho simulou a propagação de radiação óptica na pele usando 

simulações Monte Carlo (MCX) controladas por Python (PyMCX), considerando o perfil espacial e 

divergência de lasers e as propriedades ópticas da pele para os comprimentos de onda de 660, 

830 e 904 nm. Destas simulações, avaliou-se o decaimento da potência em função da 

profundidade, a área irradiada no músculo (após a pele), o comprimento de penetração óptica e os 

perfis de fluência produzidos pelos lasers. Para os lasers de 660, 830 e 904 nm, respectivamente, 

observou-se que há uma atenuação de 73,1±0,4%, 67,4±0,9% e 63,0±1,0% da luz incidente em 

uma fatia de pele de 1,5 mm, o comprimento de penetração ótica foi de 1,72mm, 1,80mm e 2,04mm 

e a área subcutânea irradiada estimada foi 1,13±0,01 mm², 1,26±0,03 mm² e 1,44±0,03 mm². 
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TÍTULO: “Algoritmo Clarkson Modificado na verificação do cálculo de 
dose no software Rt Connect” 
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RESUMO: 

RT Connect é um software desenvolvido para verificação de planejamento de tratamento de 

radioterapia. Através da inclusão de arquivos no formato dicom provenientes do TPS, o RT Connect 

é capaz de calcular a quantidade de Unidade Monitora do tratamento. Para o cálculo de 

Radioterapia por Intensidade Modulada é utilizado o Algoritmo de Clarkson Modificado, em que o 

feixe é decomposto em relação às lâminas do colimador, e o cálculo é realizado através da soma 

da contribuição de cada lâminas a um ponto de cálculo de tratamento. Múltiplos pontos podem ser 

definidos de modo que os feixes possuam pontos não colimados. Outros fatores de correção são 

considerados, e podem ser editados e configurados de acordo com as preferências do usuário. 
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RESUMO: 

O objetivo desse estudo é desenvolver um método para diferenciar achados de derrame pleural 

maligno de não-maligno usando aprendizado de máquina aplicado a parâmetros de textura 

extraídos de imagens de TC de tórax. Exames de TC de 41 pacientes foram divididos em: 

verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso negativo. Quatro métodos de aprendizado de 

máquina foram usados para diferenciar esses grupos. O método obteve uma boa diferenciação 

tanto para análise verdadeiro positivo versus verdadeiro negativo (0,840 ± 0,02 de área sob curva 

ROC - AUC com regressão logística) quanto para análise verdadeiro positivo versus falso negativo 

(0,811 ± 0,05 de AUC com regressão logística); para a análise de verdadeiro negativo versus falso 

negativo o método alcançou uma diferenciação regular (0,725 ± 0,02 de AUC com naive bayes). O 

algoritmo apresentou uma classificação confiável para investigar pacientes com achados suspeitos 

de derrame pleural e apresenta potencial para auxiliar nas decisões radiológicas. Palavras-chave: 

derrame pleural; análise de texturas; aprendizado de máquinas; tomografia computadorizada; 

metástase pleural. 
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TÍTULO: “Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para 
monitoramento respiratório de pacientes durante tratamento 
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RESUMO: 

No Brasil, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, 

correspondendo a aproximadamente 30% dos casos. A radioterapia adjuvante exerce um papel 

importante no tratamento desta doença. Estudos apontam benefício na utilização de técnicas com 

controle respiratório em tratamentos de câncer de mama esquerda, com potencial redução de 

doses de radiação no pulmão e coração. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema 

de controle respiratório de baixo custo, para execução de tratamentos mediante à técnica de 

inspiração profunda voluntária (DIBH). Para validar o sistema proposto, foram realizados testes de 

linearidade, constância, tempo de resposta, reprodutibilidade e exatidão. Os testes de linearidade 

e exatidão apresentaram valores de R2 de 0,9999 e desvio padrão (SD) ±0,5 mm, respectivamente. 

No teste de constância foi encontrado valor médio de 199 mm (valor nominal 200 mm) e SD de 

±0,5 mm. O teste de reprodutibilidade apontou o valor médio de 199 (±0,8) mm (valor nominal de 

200 mm). O tempo de resposta do sistema foi inferior a 1 segundo. Os resultados indicam que a 

sensibilidade do sistema é adequada, pois o dispositivo conseguiu perceber modificações no setup 

de 1,0 (±0,8) mm. O sistema de gerenciamento respiratório desenvolvido se mostrou promissor 

para ser utilizado em radioterapia de câncer de mama esquerda, mediante a abordagem DIBH. A 

tecnologia está em fase de patenteamento, e mais detalhes não poderão ser inseridos neste 

trabalho. 
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TÍTULO: “Device for Measuring Driving Suitability and Blue Light 
Protection in Sunglasses” 

AUTORES: ARTUR DUARTE LOUREIRO (1), LILIANE VENTURA (2) 
ENTIDADES: (1) UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, (2) 15982278823 

 

RESUMO: 

A maioria das pessoas, quando escolhe óculos de sol, não leva em consideração importantes 

características relacionadas à segurança. Entre outros requisitos, óculos de sol não devem 

prejudicar a visão dos usuários durante a condução de veículos. Dessa forma, testes de 

transmitância (da luz visível e das luzes semafóricas) são requisitos da norma ISO12312-1. Foi 

desenvolvido um protótipo para que o próprio usuário possa testar seus óculos de sol quanto a 

adequação para direção e quanto a proteção contra a luz azul danosa. O protótipo consiste de uma 

fonte luminosa (LED de alto brilho) e um fotossensor de quatro canais, produzindo quatro medidas 

de transmitância com funções de ponderação diferentes. Combinando os quatro valores medidos, 

foram obtidos valores de transmitância com ponderações que se aproximam das definidas na 

norma para transmitância luminosa, das luzes semafóricas e da luz azul danosa. Os fatores Q 

exigidos nas normas avaliam a distorção de cor para a visão em óculos de sol e são medidas 

fornecidas pelo protótipo. A transmitância luminosa e os fatores Q para 60 lentes de óculos de sol 

foram medidos em um padrão dourado e foram usados para avaliar nosso protótipo. A análise de 

Bland-Altman apresentou viés não-significativo e limites de concordância de 95% estreitos, dentro 

das tolerâncias pré-definidas, para todas as medições. Os resultados mostram que o protótipo é 

uma alternativa válida para proporcionar ao público acesso às informações de adequação para 

condução e de proteção azul de seus próprios óculos de sol, bem como para a indústria e o 

mercado comercial para verificação rápida de seus produtos. Além disso, nosso protótipo tem um 

papel importante na educação da população sobre as características que devem ser consideradas 

antes da compra de óculos de sol. 
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TÍTULO: “Estudo da Proteção Ultravioleta dos Óculos de Sol e do 
Diâmetro Pupilar” 
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RESUMO: 

Os meios de comunicação e até mesmo a literatura especializada divulgam que para os óculos 

escuros, a proteção ultravioleta (UV) é crítica, sob o argumento de que os óculos podem causar 

efeito contrário caso as lentes não proporcionem proteção UV adequada. Argumenta-se que isso 

se deve à maior dilatação da pupila quando se usa os óculos de sol. No entanto, não há na literatura 

científica especializada publicações que quantifiquem adequadamente e deem suporte a esse 

argumento. Assim, este trabalho tem como principal objetivo o cálculo do influxo de UV solar através 

da pupila do olho humano em duas situações básicas: quando um indivíduo usa óculos escuros e 

quando não usa. Em ambas as situações, será levada em consideração a dilatação pupilar de modo 

a determinar a área iluminada pela radiação UV solar. Assim, deve-se primeiro calcular a luminância 

(brilho aparente) do céu diurno, por meio de uma modelagem da irradiação solar. 

Consequentemente, pode-se estimar o diâmetro pupilar (mediante fórmula existente na literatura), 

com e sem óculos de sol. Por fim, calcula-se o influxo de radiação UV através da pupila nas duas 

situações. 
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TÍTULO: “Irradiation: A importância da empresa júnior para desenvolver 
competências de empreendedorismo na área da Física Médica.” 
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FORELL (2), PAULO DIAS LAURINDO (3), ROSEANA TRINDADE CHAVES (3), 
NATHÁLIA MORAES (3) 

ENTIDADES: (1) ESTUDANTE, (2) UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO 
ALEGRE, (3) UFCSPA 

 

RESUMO: 

O empreendedorismo e a inovação são temas que ganharam maior destaque a partir do cenário 

criado pela pandemia do COVID-19, em razão das novas necessidades apresentadas neste 

período. Algumas áreas como educação e saúde buscaram criar novas ferramentas que 

permitissem dar continuidade às suas finalidades. Nesse contexto, com as aulas na modalidade 

EAD (ensino a distância) e os estágios suspensos, surge a primeira empresa júnior de Física 

Médica do sul do Brasil, vinculada a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

(UFCSPA) e intitulada como Irradiation - Consultoria em Física Médica. O objetivo do presente 

artigo é mostrar o papel da Irradiation no desenvolvimento de competências profissionais em 

estudantes de Física Médica. A metodologia empregada trata-se de uma análise de caso descritivo, 

realizada pelos membros fundadores da Irradiation de acordo com suas percepções a respeito das 

competências adquiridas no processo de formação da empresa. Além disso, foi realizada uma 

análise bibliográfica das principais literaturas que englobam competências desenvolvidas dentro de 

empresas juniores.O acadêmico de Física Médica atuando na empresa júnior vivencia experiências 

empreendedoras que desenvolvem diversas habilidades fundamentais para um profissional que 

almeja ter destaque no mercado de trabalho conforme evidenciado na análise bibliográfica. Dentro 

das principais habilidades desenvolvidas, temos a visão holística, a organização, a disciplina, a 

liderança, a oratória e a criatividade.Dada à importância do assunto, visto que o empreendedorismo 

ainda é um conteúdo pouco abordado na formação dos alunos, concluímos que o acadêmico de 

Física Médica inserido na empresa júnior Irradiation desenvolve importantes habilidades que são 

os alicerces de toda empresa de sucesso e consequentemente fundamentais no mercado de 

trabalho. Sendo assim, os resultados demonstram que o papel da Irradiation é complementar a 

formação profissional do estudante de Física Médica a partir da realização de projetos que 

ocasionam experiências empreendedoras. Palavras-chave: física médica; empreendedorismo; 

inovação; empresa júnior. 
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TÍTULO: “LumiOSL: Um Novo Sistema de Dosimetria Baseado na OSL do 
BeO” 

AUTORES: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 
ENTIDADES: , 

 

RESUMO: 

Apresentamos um novo sistema de dosimetria pessoal e de pesquisa baseado na Luminescência 

Opticamente Estimulada do óxido de berílio (BeO). BeO exibe uma equivalência tecidual numa 

ampla faixa de energias, o que é favorável para a dosimetria pessoal, pois dispensa correções para 

as várias energias. Ao mesmo tempo exibe propriedades dosimétricas semelhantes aos bem 

conhecidos dosímetros TL em termos de linearidade da dose-resposta e limite de detecção. O 

sistema completo consiste de um leitor e de um dosímetro e é caracterizado por apresentar alta 

sensibilidade, alta reprodutibilidade, e ser de fácil utilização na rotina de dosimetria pessoal. Foi 

desenvolvido com o objetivo de permitir leitura rápida e conveniente do dosímetro desenvolvido. O 

dosímetro contém uma pastilha de BeO para medidas da grandeza HP(10). 



 

De 08 a 11 de junho de 2022 
Fortaleza, CE - Brasil 

ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER EIXO TEMÁTICO: INOVAÇÕES EM PRODUTOS, 

PROCESSOS E TECNOLOGIAS 
EM SAÚDE 

 

TÍTULO: “Oferta e utilização de equipamentos de hemodinâmicas no 
âmbito do SUS no Brasil.” 

AUTORES: MICHEL FELIPE FRANCO FRANCISCO (1) 
ENTIDADES: (1) MICHEL FELIPE FRANCO FRANCISCO 

 

RESUMO: 

A radiologia intervencionista tem papel fundamental em exames e tratamentos na área 

cardiológica,neurológica e vascular. Esta é uma técnica de alta especialidade e elevado custo de 

implementação. Segundo a lei 8080/90 o acesso ao tratamento deve ser universal, no entanto a 

disponibilidade desta modalidade não é homogênea no território nacional. O presente trabalho 

descreve os componentes que influenciam o acesso e a utilização do serviço de diagnóstico por 

imagem em radiologia intervencionista pela população no Brasil através de um estudo longitudinal 

entre os anos de 2005 e 2020 com dados disponíveis nas plataformas governamentais DATASUS 

e IBGE. Neste período houve um incremento linear de aproximadamente 31 equipamentos de 

hemodinâmica anualmente, sendo 8 destes na rede SUS (446 no total). Este aumento foi 

correlacionado ao aumento de equipamentos diagnósticos por imagem no mesmo período. Foi 

evidenciado que as regiões com mais equipamentos são aquelas mais populosas e com maior 

Produto Interno Bruto (PIB) tanto na rede privada quando na rede SUS. Entretanto as decisões de 

instalação desta modalidade mostraram baixa correlação com o índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) das regiões estudadas. As estimativas de envelhecimento da população para 2030 

sugerem que há uma necessidade do aumento do parque tecnológico de hemodinâmicas em 70%, 

pois há um aumento nas doenças cardiovasculares nesta população. Os dados apontam uma 

crescente incorporação da tecnologia, no entanto, em sua grande maioria se encontra no setor 

privado. 
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RESUMO: 

The radioactive seed localization (RSL) technique is used for breast cancer conserving surgeries to 

guide the surgeon in tumor identification and excision. The aim of this study was to perform a 

systematic analysis of case series about the surgical efficiency, safety and logistic outcomes of the 

services that performed the RSL program incorporation in their institution. The systematically 

research was performed in PubMed, EMBASE and Web of Science looking for case series. Was 

identified 24 case series, the population consist in 7177 women with non-palpable breast lesions, 

aged 19-92 years old, who underwent conservative surgery or biopsy excisional. The results about 

positive surgical margins, intraoperative re-excision, reoperation, recurrence, sentinel node biopsy 

failure, complications and time interval between localization and surgery shows a high rate of 

surgical efficiency, associated to low rates of intervention complications. Keywords: breast 

conservative surgery; radio guided surgery; radioactive seed localization. 
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RESUMO: 

Breast cancer is the most common women malignant neoplasm in Brazil. Early diagnosis is essential 

to provide less mutilating treatment for patients. The lesions impalpable can be submitted to 

conservative surgery, which requires an intraoperative localization method to guide the surgeon 

during tumor excision. The aim of this study was to develop a meta-analysis comparing the surgical 

efficiency of two intraoperative breast localization techniques, wire guided localization and 

radioactive seed localization. The systematic research was performed in search of clinical trials 

comparing the methods. The initial results demonstrate the superiority of the technique with 

radioactive seeds, with lower rates of positive surgical margins, reoperation, and recurrence. 

Keywords: Meta-analysis; breast cancer; breast conservative surgery, radioactive seed localization, 

wire guided localization. 
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RESUMO: 

Cristais de CaSO4:Mn,Tb foram sintetizados pela rota de evaporação lenta, com dopagens de 0,1 

mol% de Mn e Tb. As amostras foram preparadas na forma de pastilhas com adição de Teflon. A 

estrutura cristalina e as propriedades ópticas dos cristais foram avaliadas por difração de raios X, 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier e fotoluminescência. As 

propriedades dosimétricas desses cristais foram investigadas pela técnica de termoluminescência 

(TL) e luminescência opticamente estimulada (OSL). Os cristais irradiados com doses entre 200 

mGy e 150 Gy apresentam curva de emissão TL com dois picos em 205°C e 325°C e curva de 

decaimento de OSL com boa reprodutibilidade e linearidade à dose dos sinais luminescentes. Dois 

centros de armadilhamento em 0,77 e 1,02 eV foram revelados. A dependência da taxa de 

aquecimento também foi avaliada. A menor dose detectável foi investigada pelas técnicas TL e 

OSL, sendo essa da ordem de mGy em ambas as técnicas. Observou-se também que a dopagem 

e codopagem com Mn e Tb contribuíram para a redução do fading em comparação com resultados 

sobre CaSO4:Mn e CaSO4:Tb de outros trabalhos. 
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RESUMO: 

Este trabalho propôs o desenvolvimento de compósitos de CaSO4:Tm,Li, CaSO4:Tb,Li e 

CaSO4:Eu,Li para aplicação em dosimetria de feixes de radiação beta, utilizando-se técnicas 

luminescentes como a termoluminescência (TL) e a luminescência opticamente estimulada (OSL). 

Os cristais de CaSO4 foram produzidos por uma variação da rota de evaporação lenta e 

caracterizados utilizando-se as técnicas de difratometria de raios X (DRX), TL e OSL. Os 

compósitos de CaSO4:Eu,Li apresentaram sinais TL entre 100 ºC e 200 ºC, com picos em torno de 

145 ºC e 180 °C. Os compósitos de CaSO4:Tb,Li e CaSO4:Tm,Li apresentaram sinais TL entre 100 

ºC e 350 ºC, com picos em torno de 165 ºC e 275 °C. Para as amostras de CaSO4:Tb e CaSO4:Tm, 

a adição de lítio resultou num aumento significativo do sinal TL total emitido pelas amostras. Todas 

as amostras produzidas apresentaram alta sensibilidade à radiação beta, linearidade na faixa de 

dose empregada, boa reprodutibilidade, com variações abaixo de 10% e doses mínimas 

detectáveis da ordem de micrograys. As características dosimétricas avaliadas denotam que os 

compósitos desenvolvidos têm potencial de aplicação como dosímetros TL/OSL. 
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RESUMO: 

O desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais luminescentes para dosimetria vêm sendo de 

fundamental importância nos procedimentos relacionados à proteção radiológica. Diante disso, 

neste trabalho investigamos as propriedades estruturais, ópticas e dosimétricas de policristais de 

CaSO4:Mn produzidos por rota de evaporação lenta. As análises das propriedades confirmaram a 

viabilidade dessa rota para a produção dos policristais. As emissões TL e OSL das amostras 

produzidas foram investigadas para a caracterização dosimétrica. Todas as pastilhas apresentaram 

propriedades úteis para fins dosimétricos, como linearidade, reprodutibilidade, menores doses 

detectáveis para os sinais OSL e TL, da ordem de mGy, e fading do sinal TL de 75 % ao longo de 

30 dias 
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RESUMO: 

Se sintetiza por medio de la técnica de reacción de estado sólido el compuesto LiF:Nd3+ usando 

ciertos porcentajes de dopaje. Se realizaron una serie de caracterizaciones estructurales, 

morfológicas, ópticas y de termoluminiscencia mediante difracción de rayos X, microscopia 

electrónica de barrido, espectroscopia UV - VIS y curvas de emisión termoluminiscente, donde se 

encontró que el material es un semiconductor con un gap de 2.36 eV y un pico máximo de emisión 

termoluminiscente a 281°C para una concentración de dopaje del 2%. Se encuentra una perdida 

de la respuesta termoluminiscente de un 75% cuando el dopaje aumenta el 12% del compuesto. 
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RESUMO: 

O presente estudo demonstra resultados preliminares do uso de dosímetros OSL de óxido de berílio 

para a caracterização de feixes clínicos na faixa de radiologia convecional. Embora sejam 

amplamente utilizados para dosímetria pessoal, o uso de dosímetros OSL na caracterização de 

feixes clínicos ainda é limitado. Esse trabalho busca utilizar dosímetros de BeO com essa finalidade, 

com o objetivo de fazer uma caracterização completa dos mesmos, mostrando sua sensiblidade, 

linearidade com a dose e dependência energética. Até o momento, submetemos os dosímetros a 

um teste de reprodutibilidade utilizando uma fonte portátil, e a testes de linearidade e medição de 

camada semirredutora em um equipamento de radiografia convencional. Os resultados foram de 

acordo com os obtidos utilizando uma câmara de ionização, equipamento que é padrão ouro. 
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RESUMO: 

Uma vantagem da PET-CT é a capacidade de quantificar a concentração de radiofármacos 

emissores de pósitrons no tecido alvo. O parâmetro mais comum usado para quantificar esse 

acúmulo do traçador é o SUV (Standardized Uptake Value). Entretanto, fatores técnicos acarretam 

a imprecisão à sua quantificação. O uso do SUV como ferramenta diagnóstica exige que a influência 

destes fatores seja minimizada mediante a padronização dos métodos de reconstrução e análise 

dos estudos. Este trabalho tem por objetivo avaliar a variabilidade metodológica na reconstrução 

de estudos de PET-CT. Para isso foram analisados os valores de SUVs usando diferentes métodos 

de reconstrução das imagens, aplicando diferentes iterações e subsets e variações nos filtros 

gaussianos. Em todas as análises das imagens reconstruídas observou-se uma variação nos 

valores dos SUVs. Sugere-se uma padronização na reconstrução e análise dos estudos de PET-

CT a fim de reduzir a variabilidade na quantificação do SUV, atribuindo-lhe maior reprodutibilidade 

e repetibilidade. 
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RESUMO: 

El alcance del positrón es un factor que influye en la calidad de imagen de los estudios de 

tomografía por emisión de positrones (PET). En este trabajo se estudió el efecto que tiene el campo 

magnético de un equipo PET/RM Siemens Biograph mMR de 3 T sobre la calidad de las imágenes 

de PET. El análisis cuantitativo se llevó a cabo utilizando maniquís de calidad de imagen llenos con 

agua mezclada con F-18 y Ga-68 para medir uniformidad, coeficientes de recuperación (RC) y 

cocientes de desbordamiento (SOR). Para evaluar la influencia del campo magnético se realizó un 

comparativo de imágenes obtenidas en un equipo PET/CT Siemens Biograph Vision 600, 

empleando los mismos radionúclidos y maniquís. Los resultados muestran una mejora en la calidad 

de las imágenes con Ga-68 cuando se utiliza un sistema PET/RM en comparación con las 

adquiridas en el PET/CT, debido a la presencia del campo magnético. 
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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é aprimorar a experiência do usuário em um toolkit para pós-

processamento de imagens na modalidade SPECT (Tomografia computadorizada por emissão de 

fóton único), tornando-o também livremente executável para não usuários do MATLAB. O toolkit foi 

desenvolvido dentro do MATLAB, usando o recurso de desenvolvimento de aplicativos autônomos, 

MATLAB AppCompiler, e escrito com o ambiente de aplicativos, MATLAB AppDesigner, na versão 

R2021a. Várias funcionalidades do aplicativo foram corrigidas ou melhoradas (bugs/falhas, 

problemas de otimização, aperfeiçoamento do layout), além de adicionar novos recursos e executar 

o aplicativo de forma totalmente independente do MATLAB. Em termos de desempenho, o toolkit 

tem um consumo de memória gráfica razoável, mesmo para as máquinas com diferentes 

especificações de sistema. O programa obteve sucesso em sua execução, além de cumprir sua 

finalidade para com a medicina nuclear, mostrando-se uma aplicação perfeitamente funcional, para 

máquinas com diferentes especificações de sistema. 
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RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar as medições das exposições ocupacionais 

externas de tórax (Hp (10)) dos biomédicos de uma instalação de medicina nuclear após a 

implementação da aquisição de monodoses de Tc-99m para os exames de cintilografia. As 

monodoses de Tc-99m são fornecidas por uma radiofarmácia centralizada já marcadas e 

fracionadas para cada paciente em blindagens de chumbo individuais. Com a incorporação desse 

novo método de aquisição de doses foi possível dispensar a compra do gerador de Tc-99m, 

retirando da rotina dos biomédicos quatro etapas importantes que forneciam a maior exposição 

entre elas a eluição, o fracionamento, a marcação e o controle de qualidade dos radiofármacos. 

Palavras-chave: medicina nuclear; proteção radiológica; exposição ocupacional. 
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RESUMO: 

Foi realizada a comparação entre os principais guias de controle de qualidade (CQ) em câmaras 

cintilográficas para diagnóstico em Medicina Nuclear. Compararam-se seis guias (IAEA, NEMA, 

AAPM, SEFM, ABNT – ensaios de rotina e ABNT – fabricante) com o objetivo de trazer informações 

relevantes de cada um deles, tornando mais ampla a visão do responsável pelo CQ dos 

equipamentos em questão. Observou-se que os protocolos, de forma geral, levam para análises 

mais complexas ou mais simplificadas, e que fornecem informações aos usuários que tornam a 

análise mais reprodutível, mais ou menos aprofundada, ou apenas diferente metodologicamente 

para diferentes testes, informações as quais foram reunidas neste estudo. 
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RESUMO: 

Foi realizada a comparação entre os principais guias de controle de qualidade (CQ) em medidores 

de atividade utilizados em Medicina Nuclear. Compararam-se cinco guias (ABNT-rotina, ABNT-

fabricante, IAEA, AAPM e SEFM) com o objetivo de trazer informações relevantes de cada um 

deles, tornando mais ampla a visão do responsável pelo CQ dos equipamentos em questão. 

Observou-se que os protocolos apresentaram semelhanças entre si, diferindo pontualmente em 

relação à metodologia utilizada, análise realizada e aos limites de conformidade empregados em 

cada teste. O teste que mais apresentou diferenças foi o de geometria nos protocolos da SEFM e 

ABNT-fabricante. 



 

De 08 a 11 de junho de 2022 
Fortaleza, CE - Brasil 

ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER EIXO TEMÁTICO: MEDICINA NUCLEAR 

 

TÍTULO: “Controles de calidad en PET/CT: El estado actual de los 
recursos disponibles en Colombia” 

AUTORES: NATHALY BARBOSA (1), NATALIA NUÑEZ (2), MARCELA RAMÍREZ (2), 
LORENA SANDOVAL (2), HARLEY ORJUELA (2), PATRICIA RICO TORRES (3), 
JOHANA VELAZCO (2), FRANKLIN NIÑO (2), AGUSTÍN DAZA (2) 

ENTIDADES: (1) INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, (2) ACOFIMED, (3) CLINICA DE OCCIDENTE 
 

RESUMO: 

Introducción: La implementación de un programa de garantía de calidad en un centro PET/CT 

requiere la realización de pruebas de control de calidad que caractericen el desempeño del 

equipamiento. Por esta razón, se han desarrollado múltiples protocolos que incluyen y describen 

las pruebas a realizarse. Sin embargo, su implementación requiere personal entrenado y 

equipamiento especializado. El presente trabajo busca caracterizar el recurso disponible en 

Colombia, tanto de talento humano como de instrumentación. Metodología: El presente estudio 

cuenta con una metodología de investigación descriptiva. Se basa en una encuesta a los 18 

servicios de medicina nuclear PET/CT de Colombia, con preguntas sobre: infraestructura, 

equipamiento y personal presente en las prácticas diagnósticas. Resultados: Se recolectaron 16 

encuestas de 18 enviadas. Se encontró que, frente al perfil de director técnico, siete de las 16 

instalaciones cuentan con Físico o Físico Médico con dedicación de tiempo completo; 1 con un 

Ingeniero Biomédico y los demás tercerizan la realización de los controles de calidad. El 93,7% de 

los centros reportó uso de maniquí cilíndrico para pruebas de calibración, el 37,5% maniquí lineal 

y el 18,7% maniquí puntual. Siete centros cuentan con maniquíes NEMA. La frecuencia de uso de 

los maniquíes es diversa. Conclusión: El talento humano y los maniquíes disponibles en el país no 

son suficientes para la implementación de la totalidad de pruebas incluidas en los protocolos 

internacionales, los cuales incluyen pruebas especializadas (resolución espacial, sensibilidad, 

NECR, etc.) de forma rutinaria. Considerando los recursos disponibles, se recomienda establecer 

pruebas periódicas mínimas que incluyan calibración del PET/CT y evaluación de la calidad de 

imagen de forma rutinaria con el fin de lograr la armonización y seguimiento a nivel nacional de las 

pruebas implementadas. Palabras clave: Control de Calidad; Medicina Nuclear; PET/CT; 

Protocolos; Encuestas y Cuestionarios 
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RESUMO: 

Na medicina nuclear alguns protocolos demandam a contagem de amostras in vitro, e para a 

avaliação dessas amostras um sistema de contagem composto de detector tipo poço cintilador de 

iodeto de sódio ativado com tálio (NaI(Tl)) pode ser utilizado. Dentre estes protocolos está a 

avaliação da dosimetria interna pré-terapêutica com I-131, em que amostras de sangue do paciente 

devem ser contadas a fim de avaliar a retenção do radiofármaco na corrente sanguínea em 

diferentes momentos. Neste trabalho foi obtido o fator de sensibilidade (S) para I-131 de um 

detector tipo poço de um sistema de captação. Para a realização das medidas foram utilizados: 

medidor de atividade modelo CRC-25R, detector tipo poço do equipamento Captus 3000, fontes 

radioativas de referência seladas de Cs-137 com atividade 500 nCi calibrada em 01/02/2014 e Eu-

152 com atividade 500 nCi calibrada em 01/02/2014, tubo de coleta a vácuo com heparina e solução 

padrão de iodeto de sódio I-131. Para a confecção das amostras foi necessária a diluição da 

solução padrão até atingir a atividade desejada de aproximadamente 100 kBq. Embora as 

atividades das amostras tenham sido calculadas a partir da atividade da solução padrão, elas foram 

aferidas também no medidor de atividade. Após a aferição no medidor de atividade, as amostras 

foram contadas no poço. Os parâmetros de contagem utilizados foram: tempo de contagem (tc = 

120 s), repetições (r = 3) e intervalo de tempo entre as medidas (tm = 3 s). Foram realizadas, 

também, leituras da radiação de fundo (BG) no detector tipo poço com os mesmos parâmetros 

utilizados para medidas das amostras. Os resultados obtidos para o fator S variaram de 2,55.105 

± 7,46.103 cps/MBq a 2,70.105 ± 9,65.103 cps/MBq. A partir dos métodos empregados para 

produção e medição de amostras, o fator S do detector tipo poço foi calculado a partir de três 

medidas distintas, apresentando variação de cerca de 6% entre si. 
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RESUMO: 

Los estudios de medicina nuclear tienen un papel claro en la población pediátrica como métodos 

diagnósticos. En esta población se hace importante la optimización de dosis, debido a los efectos 

biológicos causados por la radiación. El objetivo es optimizar las dosis administradas y modificar 

los protocolos de adquisición de las gammagrafías renales con DMSA en los pacientes pediátricos, 

sin alterar la calidad diagnóstica de la imagen. El presente estudio es de tipo observacional 

descriptiva, con una muestra de 111 pacientes pediátricos, donde se valoró y analizó de forma 

cualitativa las imágenes adquiridas en los estudios de gammagrafía renal con DMSA de 31 

pacientes, extraídas a partir de imágenes dinámicas, donde se estudiaron con el 100%, 60% y 30 

de las imágenes adquiridas inicialmente. Los pacientes recibían una dosis inicial promedio de 

76.7MBq Tc99mDMSA de forma global y de 37,43.7, 76.3 y 121.6MBq en los grupos de 0-1. 2-5, 

5-10 y 10 a 15 años. Tras evaluar las imágenes reconstruidas, se propuso una reducción de dosis 

del 40% de la dosis inicial, sin que se altere la calidad diagnóstica de la imagen y acercándose a 

las dosis recomendadas por el EANM. El trabajo concluye, que puede ser posible disminuir las 

dosis administradas en un 40% sin sacrificar el diagnóstico clínico en nuestros pacientes 

pediátricos. 
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RESUMO: 

No Brasil e no mundo nota-se o aumento do uso de radiofármacos para fins diagnósticos e 

terapêuticos nos últimos anos. O objetivo deste trabalho é apresentar o panorama atual da 

produção de radioisótopos e radiofarmácias no Brasil e os recentes avanços na regulação do setor. 

Atualmente existem 17 instalações de produção de radioisótopos em processo de licenciamento, 

da quais, 3 estão em fase pré-operacional, 13 em operação e 1 em descomissionamento. Por sua 

vez, existem 5 radiofarmácias centralizadas e industriais, sendo, 1 em etapa pré-operacional, 3 em 

operação e 1 em fase de descomissionamento. A CNEN publicou em 2020 dois documentos: uma 

norma especifica sobre os requisitos de segurança e proteção radiológica para instalações de 

produção de radioisótopos e um guia orientativo para radiofarmácias, cuja norma especifica está 

em fase final de elaboração. Ressalta-se que dada a perspectiva de expansão desse seguimento, 

é preciso avançar na capacitação de novos profissionais e na implementação de um processo de 

regulação robusto e ágil. 
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RESUMO: 

En este trabajo se desarrolló una metodología para la creación de una base de datos de pacientes 

normales de estudios PET/MR cerebrales con FDG-[18F], sobre la cual se sustentará el análisis 

paramétrico estadístico para la detección en etapas tempranas de patologías neurodegenerativas. 

Con este objetivo, se realizó en primera medida un estudio de optimización del método de 

reconstrucción PET del equipo PET/MR utilizando el fantoma Hoffman y los softwares Duetto 2.15 

y PMOD 4.205. Luego, se seleccionó a los voluntarios que formaron el grupo muestral, trabajándose 

con 9 sujetos normales, 6 femeninos y 3 masculinos, con una edad media de 32 años. Se 

establecieron los protocolos de preparación, adquisición y reconstrucción de imágenes PET/CT y 

PET/MR. A partir de los estudios PET/CT y utilizando PMOD, se confeccionó una base de datos y 

su correspondiente plantilla de valores promedios y desvíos estándares. Se verificó que los valores 

de Z-score promedios de las diferentes regiones cerebrales de cada uno de los participantes 

estuvieran comprendido en el intervalo de ±2σ. Posteriormente, se comparó el resultado de analizar 

a una paciente diagnosticada con Enfermedad de Alzheimer tomando como referencia la plantilla 

generada y la plantilla de un software comercial. Se verificó la correspondencia entre las tendencias 

del análisis con ambas plantillas cualitativa y cuantitativamente. Una vez validado el proceso, se 

generó a partir de los mismos sujetos una base de datos PET con los estudios adquiridos en equipo 

PET/MR. Finalmente, se efectuó la comparación entre la plantilla de la base de datos generada a 

partir de imágenes PET/MR con la perteneciente a la base de datos del software comercial. Se 

verificó la coherencia de los resultados utilizando ambas plantillas, validando de esta manera el 

proceso de generación de la base de datos de PET/MR. 
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RESUMO: 

Em Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT), é comum a aquisição de diversas imagens de um 

paciente e, por consequência, a realização de registro de imagem para a comparação entre elas. 

Devido a isso, é fundamental que sejam realizados tanto um bom registro quanto um bom controle 

da qualidade (CQ) do registro. O objetivo deste trabalho é avaliar um registro de imagem quando 

realizado com e sem pontos de referência. Para isso, imagens de Tomografia Computadorizada 

(TC) de um paciente da radioterapia foram utilizadas para realizar registros rígido e elástico, com e 

sem pontos de referência. A técnica Scale Invariant Feature Transform (SIFT) foi utilizada para 

desenvolver um algoritmo para a extração semi-automática de pontos-chave estáveis das imagens, 

tanto para os registros quanto para a avaliação de tais registros. Através dos valores de erro médio, 

erro máximo e Informação Mútua (IM) encontrados, foi possível verificar um melhor alinhamento 

das imagens quando realizado o registro partindo inicialmente dos pontos de referência extraídos, 

em comparação com o alinhamento realizado sem esses pontos de referência. A SIFT mostrou ser 

uma ótima ferramenta para realizar ambas as tarefas e, quando possível, o profissional da clínica 

deve realizar um bom CQ quantitativo de registro, considerando pontos de referência distribuídos 

pelas imagens. 
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RESUMO: 

A mamografia de rastreamento é a principal forma de detecção do câncer de mama. Pela relevância 

da obtenção de diagnósticos precisos e consequente redução no número de mamografias 

erroneamente analisadas, esse campo traz maior desenvolvimento de pesquisas voltadas a 

técnicas de detecção com auxílio de computadores. Entretanto, para que essas técnicas sejam 

desenvolvidas de forma eficaz sempre é necessário apoio de um banco de imagens completo, com 

laudos radiológicos, com confirmação de biópsia, imagens de boa qualidade e diferentes tipos de 

achados, o que não é tarefa simples pelas restrições e dificuldades de estruturação. Uma base de 

imagens completa, mas obtida a partir de exposição de um phantom de mama desenvolvido 

previamente, está em construção e um dos procedimentos para validação dessas imagens 

corresponde ao presente trabalho, que descreve um software de gerenciamento de testes 

comparativos entre as imagens do phantom e imagens reais a partir de regiões de interesse. A 

finalidade é estabelecer os parâmetros que permitam validar, através de percepção visual, a 

similaridade entre as imagens simuladas e reais. 
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RESUMO: 

Em equipamentos híbridos, tanto a dose de radiação quanto a qualidade da imagem envolvem o 

envolvimento de ambos os componentes. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da 

imagem clínica do híbrido SPECT/CT CT através de parâmetros físicos como ruído, razão de 

contraste do ruído (RCR) e resolução espacial através da largura a meia altura (FWHM) da Função 

de Dispersão Linear (LDF). obtido a partir da função de dispersão da borda (LDF) de importantes 

estruturas anatômicas do tórax. Parâmetros relacionados à dose do componente CT e 

principalmente a estimativa de dose de espessura específica do paciente (SSDE) também foram 

estudados. Para isso, 20 estudos clínicos de TC híbrida foram processados com uma ferramenta 

de desenvolvimento local. O SSDE variou de 2,6-23,6mGy. O ruído típico das diferentes estruturas 

ficou na faixa de 2,1-42,3% entre os diferentes pacientes, mostrando padrões muito diferentes entre 

as várias estruturas, uma vez que órgãos como os pulmões e o esôfago apresentam um ruído 

médio inferior a 5%. O conjunto de RCRs apresentou diferenças significativas entre os estudos, 

com variação entre 1 e 57. A faixa de variação da FWHM estimada para uma mesma estrutura de 

borda, nos diferentes estudos, varia entre 14,8-50,5%, mostrando diferenças significativas entre si 

. A média de SSDE e FWHM para cada estudo mostrou um índice de correlação de Pearson 

significativo de -0,454 (p=0,045). Conclusões: SSDE foi inversamente correlacionado com alguns 

dos descritores de qualidade de imagem estudados. Estimar o FWHM, em um cenário clínico, a 

partir da função de dispersão de bordas, é viável e mostrou a capacidade de detectar 

particularidades das imagens que poderiam descrever aspectos de sua qualidade. 
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RESUMO: 

O advento da radiômica tem gerado oportunidades em várias aplicações diagnósticas, incluindo a 

tomografia computadorizada (TC) de tórax para diagnóstico e estadiamento da COVID-19. Este 

trabalho demonstra a aplicação de técnicas de seleção e harmonização de atributos radiômicos em 

um estudo multicêntrico de COVID-19. 37 indivíduos com COVID-19 e 36 indivíduos com outras 

pneumonias não associadas a COVID-19 foram selecionados de três centros diagnósticos. Noventa 

e quatro atributos radiômicos da TC de tórax foram quantificados e selecionados usando dois 

métodos: 1) supervisionado, utilizando análise univariada pela curva ROC, e 2) não supervisionado, 

utilizando concordância de observadores intraclasse (ICC > 0,9) a partir de réplicas das TC com 

variações na qualidade de imagem e na segmentação. Adicionalmente, foram analisadas 

características populacionais que pudessem enviesar a harmonização dos atributos. O método de 

seleção não supervisionado demonstrou ser eficaz na triagem de atributos harmonizados, não 

sendo necessário uma harmonização com pós processamento. Os atributos selecionados pelo 

método supervisionado possuem maior dispersão das distribuições das quantificações entre os 

equipamentos, fazendo-se necessária a aplicação da harmonização ComBat após avaliação da 

sensibilidade do viés ecológico. 
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RESUMO: 

A Radiologia intervencionista consiste em um método de procedimento médico minimamente 

invasivo usado para diagnóstico ou processos terapêuticos, onde cateteres ou agulhas são guiados 

por imagens de raios-X fluoroscópico. As imagens são produzidas com valores baixos de dose, 

mas como o tempo de exposição pode ser longo, é necessário monitoramento das doses recebidas 

pelos pacientes. Ao final de cada procedimento, as doses podem ser altas, podendo chegar a 

alguns Gy, que podem levar ao surgimento de reações teciduais, que são considerados acidentes 

radiológicos. O objetivo deste trabalho foi analisar casos de acidentes em radiologia 

intervencionista encontrados na literatura, a fim de avaliar suas possíveis causas e evitar futuros 

acidentes. Foram pesquisados materiais da literatura publicados entre os anos de 1996 e 2018. 

Pode-se observar que os pacientes mais acometidos foram do sexo biológico masculino e o 

procedimento mais comum foi a angiografia. Todos os pacientes analisados foram diagnosticados 

com dermatite crônica induzida por radiação fluoroscópica e a causa apontada em todos os casos 

foi o alto tempo de exposição. 
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RESUMO: 

A qualidade de um feixe de raios X representa o seu poder de penetração, e está diretamente 

relacionada à dose depositada no paciente. Em vista disso, é de suma importância a caracterização 

desse feixe, que pode ser realizada a partir da obtenção de um espectro de raios X e cálculo da 

camada semirredutora, coeficiente de homogeneidade e energia efetiva. O espectro é definido 

como a distribuição energética da radiação produzida por um equipamento de radiografia, e trata-

se de uma curva padrão composta pela sobreposição de linhas discretas, decorrentes dos raios X 

característicos, com uma curva contínua, proveniente dos raios X de freamento. Para obtê-lo 

experimentalmente, utiliza-se um equipamento chamado espectrômetro. Entretanto, essa 

sistemática apresenta elevado custo e é sensível a erros de utilização. Como alternativa, na 

literatura, existem simuladores de espectros, nos quais são indicados os parâmetros operacionais 

e, a partir disso, a curva padrão é delineada. Dessa forma, o presente trabalho objetiva analisar o 

desempenho de diferentes simuladores de espectro de raios X. Para isso, foram gerados espectros 

nos seguintes simuladores: SpekCalc, SpekPy, Siemens, IPEM-78 e Xpecgen, e comparados com 

dados experimentais, além de coletados os valores das camadas semirredutoras, a partir dos quais 

determinou-se a energia efetiva. Além disso, foram calculados os erros (raiz do erro médio 

quadrático e erro médio absoluto), e posteriormente excluiu-se a região que inclui os picos 

característicos, para analisar a sua influência no erro. Os resultados demonstraram que para 

verificar a qualidade do espectro, não basta analisar apenas sua discrepância, mas é necessário 

estudar os indicadores de qualidade. Desse modo, o SpekCalc apresentou melhor desempenho 

sob o ponto de vista do erro, e o IPEM-78, quanto aos indicadores de qualidade. 
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RESUMO: 

O micronúcleo pode ser definido como uma pequena massa de cromatina de formato circular que 

se encontra próximo ao núcleo principal. O seu aparecimento indica a perda de material genético 

causada pela ação de agentes mutagênicos, como por exemplo, a radiação ionizante. Neste 

trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o uso do ensaio de micronúcleos em 

indivíduos ocupacionalmente expostos. O nosso objetivo foi avaliar a eficácia do método em 

identificar danos persistentes no DNA induzidos em células de indivíduos que foram expostos 

periodicamente a radiação. Através do monitoramento da frequência de micronúcleos realizado nas 

células de profissionais que atuam em diferentes áreas que utilizam a radiação ionizante, foram 

observados danos citogenéticos que foram correlacionados ao aumento da dose e tempo de 

exposição. Com isso, o ensaio de micronúcleos demonstrou ser uma ferramenta útil para a análise 

e monitoramento de danos de DNA em indivíduos ocupacionalmente expostos. 
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RESUMO: 

A mamografia é fundamental para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Neste estudo, 

foi simulado um cenário de exame mamográfico, através do método de Monte Carlo, a fim de avaliar 

a distribuição da dose em mamas de pacientes com implante de silicone em gel, além de investigar 

preliminarmente se a presença do implante tem influência negativa na detecção de achados 

mamográficos. Foi verificado que há aumento de deposição de energia em mamas que possuem 

implante de silicone, no entanto, esse aumento ocorreu na própria região da prótese. Apesar de 

não ter sido observado um aumento de dose no tecido mamário, o fluxo do feixe de fótons foi 

perturbado devido à presença do implante, o que poderia acarretar numa diminuição da qualidade 

das imagens mamográficas obtidas. Na avaliação preliminar com achados mamográficos, foram 

inseridas massas tumorais e microcalcificações, identificando-se uma piora na visualização delas 

em decorrência da presença do implante de silicone. 
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RESUMO: 

A radiologia diagnóstica odontológica é um importante método para complementar o diagnóstico 

de pacientes em casos de tratamento bucal. Apesar dos benefícios, a proteção radiológica do 

paciente e do profissional e no que se refere à qualidade da imagem para um adequado diagnóstico 

devem ter a devida atenção. Devido a interação da radiação com a matéria, o processo de aquisição 

de imagens por meio da exposição do paciente a radiação necessita ser justificado quanto ao seu 

benefício, seguindo o princípio “Tão baixo quanto razoavelmente possível” (ALARA-As Low As 

Reasonably Achievable). Este trabalho tem como objetivo estimar a dose de radiação obsorvida 

por órgãos e tecidos internos de pacientes e profissionais e também simulações de detectores de 

radiação podem ser realizadas utilizando técnicas de Monte Carlo na área da Física Médica. O 

código de simulação Monte Carlo N-Particle (MCNP6.2) faz uso das técnicas de Monte Carlo para 

simular a interação da radiação com a matéria. Neste trabalho propõe-se, a partir de informações 

de equipamentos de raios x odontológicos, modelo Gnatus Timex 70E, estimar as doses absorvidas 

por paciente submetido ao exame, através de simulação Monte Carlo com o código MCNP 6.2 

utilizando simulador de acrílico e simuladores antropomórficos virtuais, chamados de MASH e 

FASH. Os resultados obtidos nas simulações, expressos por meio de dose de entrada na pele 

foram comparados com valores informados pelo manual do equipamento de raio x, considerando 

o tempo de exposição para técnica de exposição utilizada, Molar, oclusal superior e Bitewing 

(interpoximal). O resultado da Dose de Entrada na Pele (DEP) obtido por meio de simulador de 

acrílico apresentou variação de 5,9% do valor esperado. Os resultados de DEP obtidos com os 

simuladores MASH e FASH foram comparados aos valores nominais de DEP informados no 

manual do fabricante do equipamento GNATUS- TIMEX 70E. Quando considerada as técnicas 

apresentadas pelo manual, os resultados obtidos nas simulações apresentaram valores de DEP 

abaixo do previsto, variando de 1,7 a 24,9%, a depender da região examinada. Observou-se que 

os resultados de DEP podem variar a depender da região de interesse a ser examinada, uma vez 

que a técnica diagnóstica odontológica para cada região faz uso de diferentes tempos de exposição 

e ainda o espalhamento de radiação pode variar a depender da posição do tubo de raios x. 
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RESUMO: 

O controle da dose de radiação dos indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) tornou-se 

importante como forma de controle e otimização da proteção radiológica. Este estudo tem como 

objetivo investigar as doses de radiação espalhada nos IOE presentes na sala de TC, durante a 

respiração mecânica, cenário que ocorre durante exames de diagnóstico de COVID-19. 

Primeiramente, foram reproduzidas varreduras de exames de TC de tórax em um objeto simulador, 

acompanhado de uma câmara de ionização, que representou o profissional em duas posições, na 

frente e atrás do gantry. Neste trabalho, o cenário crítico com maior exposição foi na posição em 

que o profissional se colocaria frente ao gantry, com o valor de dose de radiação espalhada de 90,9 

μSv, usando os seguintes parâmetros radiográficos: 70 mAs e 130 kV. Por fim, foi feita a medição 

da dose no abdômen do profissional com e sem EPI, utilizando os mesmos parâmetros. Os 

resultados mostraram que os EPI reduziram a dose de radiação espalhada na equipe médica em 

até 91,6% e são ferramentas indispensáveis para os profissionais que estão envolvidos em exames 

de TC. 



 

De 08 a 11 de junho de 2022 
Fortaleza, CE - Brasil 

ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER EIXO TEMÁTICO: PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA 

 

TÍTULO: “Avaliação da radiação espalhada pelas mãos do médico 
veterinário em radiologia veterinária” 

AUTORES: EVELYN LEMOS DE OLIVEIRA , THAYS MARIA PEREIRA MACHADO , 
MIRELLE DE MATOS PASQUARIELLO , VANESSA MARTINS FAYAD MILKEN 
(1), ALESSA MASCHIO (1), FELIPE BERALDO DA CRUZ (1), ANA PAULA 
PERINI (1), LUCIO PEREIRA NEVES (1), MONIQUE FRANÇA E SILVA (1) 

ENTIDADES: (1) UFU 
 

RESUMO: 

Este trabalho tem como finalidade analisar a dose que um Indivíduo Ocupacionalmente Exposto 

(IOE) na radiologia veterinária recebe devido a radiação espalhada pelas mãos do médico 

veterinário durante um exame de radiografia. Para avaliar a grandeza equivalente de dose 

ambiental (H^* (10)) foram empregadas duas câmaras de ionização. Uma na altura da cabeça, a 

10x6-1800, à 20 cm de distância da mesa e outra na altura da região inguinal, posicionada na 

extremidade da mesa de exames. O paciente foi simulado através de uma garrafa pet com 1,5 L 

de água, que espalha a radiação da mesma forma que um animal de porte médio. A mão do IOE 

foi simulada com um objeto simulador antropomórfico de mão e durante as medidas foi utilizada a 

luva plumbífera. Os parâmetros utilizados foram tensão no tubo de 60 kV, e corrente de 200 mA. O 

maior valor de H^* (10) foi de 6,49 μSv para o IOE, em uma situação em que a luva não foi 

empregada. Ao comparar as medidas com e sem a luva, em que a mão estava na mesma posição, 

a dose foi reduzida em até 30,5 % no médico veterinário. 
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RESUMO: 

Os dosímetros são utilizados para quantificar a dose que o indivíduo ocupacionalmente exposto 

recebe durante seu período de atividades. O dosímetro de extremidade tem a finalidade de 

quantificar a dose em uma região específica do corpo, as mãos. Para um dispositivo ser utilizado 

como dosímetro, ele deve passar por alguns testes de calibração/caracterização, entre eles, o teste 

de resposta em função da dose, onde o dosímetro é irradiado com diferentes doses no intervalo de 

interesse recomendado, preferencialmente, deverá apresentar um padrão linear de resposta em 

função das doses utilizadas. O Hp(0,07) é uma grandeza operacional estabelecida para 

monitoração individual externa, sendo 0,07 mm a profundidade adotada. Neste trabalho as 

irradiações foram realizadas na grandeza Hp(0,07) utilizando um rod phantom, com o objetivo de 

avaliar a resposta TL em função da dose, aplicando os dosímetros de LiF:Mg, Ti. 
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RESUMO: 

Dosimetria por luminescência oticamente estimulada (LOE) é uma das formas de dosimetria 

pessoal e ambiental mais estudadas nas últimas décadas. Essa técnica se destaca por conseguir 

suprir os requisitos de diferentes aplicações, como: leitura da dose total (dose passiva), informação 

a respeito da taxa de dose, determinação do tipo de radiação, ampla faixa linear de calibração e 

repetibilidade. Sistemas dosimétricas LOE têm sido propostos em várias áreas nas últimas 3 

décadas e devido às suas capacidades, e diferentes versões foram desenvolvidas com propósito 

comercial. Este trabalho avaliou o desempenho de uma nova leitora de dosímetros LOE, chamada 

LumiDeteck 3000, para doses de 0,1 Gy a 10 Gy. Além dos dosímetros de Al2O3, dosímetros de 

LiF também foram irradiados para comparação, mas lidos com uma leitora TL HarshawTLD 3500. 

Curvas de resposta LOE e curvas dose-resposta foram geradas, e o limite inferior de detecção (LID) 

e a linearidade do sistema analisados. A LumiDeteck 3000 apresentou LID de cerca de 0,6 Gy e 

grande linearidade na faixa de 1 Gy a 10 Gy. 
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RESUMO: 

Resumo: Os avanços nas diferentes modalidades de dosimetria permitiram o desenvolvimento da 

biodosimetria citogenética. Esse método dosimétrico consiste em identificar e quantificar as 

alterações cromossômicas induzidas pela deposição de dose de radiação em alvos biológicos. 

Simultaneamente, é possível verificar o perfil de dose-resposta decorrente de danos observáveis 

em diferentes tipos de células. A biodosimetria citogenética tem mostrado suma importância, 

principalmente, para detectar e monitorar efeitos adversos na saúde de indivíduos 

ocupacionalmente expostos, vítimas de emergências nucleares e radiológicas e garantir o uso 

seguro das radiações ionizantes em exames de diagnóstico e em tratamentos radioterápicos. Neste 

trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os avanços e desafios em dosimetria 

citogenética nas últimas duas décadas com o objetivo de verificar as suas potencialidades e 

limitações no diagnóstico, orientação de tratamentos, mitigação de efeitos indesejáveis e 

estimativas de doses baseadas na observação e quantificação de diferentes endpoints induzidos 

por radiação ionizante em estruturas celulares. Palavras-chave: Biodosimetria citogenética; Física 

médica; Proteção radiológica; Radiação ionizante; Radiobiologia. Abstract: Advances in different 

dosimetry modalities have allowed the development of cytogenetic biodosimetry. This dosimetric 

method consists in identifying and quantifying the chromosomal changes induced by the deposition 

of radiation dose in biological targets. Simultaneously, it is possible verifying the dose-response 

profile resulting from observable damage in different cell types. Cytogenetic biodosimetry has shown 

great importance, especially to detect and monitor adverse health effects in occupationally exposed 

individuals, victims of nuclear and radiological emergencies, and to ensure the safe use of ionizing 

radiation in diagnostic tests and radiotherapeutic treatments. In this work, a literature review was 

performed on the advances and challenges in cytogenetic dosimetry in the last two decades to verify 

its potentials and limitations in diagnosis, treatment guidance, mitigation of undesirable effects, and 

dose estimates based on the observation and quantification of different endpoints induced by 

ionizing radiation in cellular structures. Keywords: Cytogenetic biodosimetry; Ionizing radiation; 

Medical physics; Radiation protection; Radiobiology. 
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RESUMO: 

Foi utilizada a formulação dielétrica na aproximação MELF-GOS para o cálculo de largura de traços 

produzidos por prótons e partículas α em alvos de água líquida. Os alcances dos elétrons 

secundários obtidos a partir dos seus espectros serviram para estimar a largura dos traços. Este 

resultado foi comparado com os modelos de Katz, Geiss, Scholz e Tabata, mostrando concordância 

com eles. Adicionalmente, foi calculada a eficiência de ionização para os diferentes estados de 

carga dos dois tipos de feixes, considerando que os elétrons são todos produzidos na direção 

perpendicular ao feixe iônico e que eles se propagam instantaneamente. Para as duas partículas, 

foi identificada uma região de máxima produção de ionizações a uma distância de 

aproximadamente 3 Angstroms do feixe. Também foi obtido um pico para energias de ~0,1 MeV e 

~0,2 MeV, para prótons e partículas α, respectivamente. 
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RESUMO: 

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, cujo método diagnóstico 

mais difundido mundialmente é a mamografia. Alguns parâmetros de qualidade da imagem e dose 

de exposição podem ser ajustados na análise do feixe clínico utilizado durante o controle de 

qualidade do equipamento, neste caso, o mamógrafo. Para controle de qualidade, a dosimetria 

OSL tem se mostrado um método alternativo aos métodos dosimétricos tradicionais. Neste trabalho 

foram caracterizados dosímetros de Óxido de Berílio para o feixe clínico de tensão de pico de 28kV 

gerado por mamógrafo, determinando sua linearidade com a dose e a CSR do feixe. Os resultados 

obtidos foram satisfatórios em comparação aos obtidos com o método tradicional de câmara de 

ionização, sinalizando positivamente para procedimentos experimentais posteriores. 



 

De 08 a 11 de junho de 2022 
Fortaleza, CE - Brasil 

ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER EIXO TEMÁTICO: PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA 

 

TÍTULO: “Curso Especializado sobre Evaluación de Riesgo en Prácticas 
Médicas con Radiaciones Ionizantes” 

AUTORES: ANTONIO TORRES (1), ADLIN LOPEZ DIAZ (2), RODOLFO ALFONSO 
LAGUARDIA (3) 

ENTIDADES: (1) INSTEC/UH, (2) INSTEC-UH, (3) INSTEC UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
 

RESUMO: 

Las evaluaciones de riesgo son requisito regulatorio para el licenciamiento de las prácticas médicas 

con radiaciones ionizantes. Además, estas evaluaciones han demostrado su aplicación para la 

optimización de múltiples procesos relacionados con su empleo. La enseñanza de las metodologías 

y aplicaciones de estas evaluaciones demanda, por su complejidad, no sólo el abordaje de la teoría, 

sino el empleo de métodos de avanzada, como los basados en problemas, lo cual implica disponer 

de capacidades especiales para esta enseñanza. El artículo presenta el diseño completo de un 

curso especializado sobre esta temática, en su modalidad presencial y/o a distancia, que incluye 

presentaciones orales, bases de datos prospectivas y reactivas para abordar las modalidades de 

radioterapia con haces externos, la medicina nuclear y el radiodiagnóstico, un software 

especializado de evaluación probabilista de riesgo SECURE-MR-FMEA, al que se accede en el 

sitio o de manera remota, así como ejercicios prácticos basados en sus capacidades. 
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RESUMO: 

A principal métrica empregada na avaliação do risco de carcinogênese radioinduzida em 

mamografia é a dose glandular média (DGM). A DGM não pode ser diretamente mensurada, sendo 

calculada por simulação Monte Carlo (MC) com a determinação de coeficientes de conversão 

denominados fatores de dose glandular normalizada (DgN). Nessas simulações, a modelagem da 

mama tem um papel fundamental no valor estimado de DGM, sendo usualmente modelada como 

uma mistura homogênea de tecido glandular-adiposo. Visto que esse modelo pouco representa a 

real anatomia da mama e que resultados da literatura indicam uma superestimativa de DGM quando 

modelos homogêneos são empregados, esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um 

algoritmo capaz de gerar modelos voxelizados da mama com distribuições heterogêneas de tecido 

glandular baseadas na anatomia da mama. Subsequentemente, busca-se comparar os resultados 

de DGM dos modelos homogêneo e heterogêneo. O programa foi desenvolvido em Python v.3.10.1 

utilizando funções densidade de probabilidade para amostrar voxels de tecido glandular. Para gerar 

os modelos com distribuições realistas, foram utilizados ajustes matemáticos de distribuições de 

tecido glandular obtidos a partir de imagens tomográficas de mamas reais da literatura. Por fim, os 

valores de DGM em um exame mamográfico foram simulados para os diferentes modelos utilizado 

o código PENELOPE v. 2018 + penEasy v. 2020. O algoritmo mostrou um desempenho satisfatório 

para gerar modelos de mama sob condições de menores glandularidades e espessuras. Para 

condições opostas, o código foi capaz de gerar modelos seguindo a forma das distribuições 

desejadas, entretanto, com deformações. Em relação à influência dos modelos em dosimetria, a 

superestimativa de DGM por parte dos modelos homogêneos foi atestada, onde foram observadas 

diferenças relativas entre 12% e 62% entre os modelos. 
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TÍTULO: “Dosimetria de irradiadores de sangue utilizando solução Fricke 
e simulações Monte Carlo” 
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CARLA LEMOS MOTA (1), ARISSA PICKLER (1), CARLOS EDUARDO VELOSO 
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ENTIDADES: (1) CEBIO, (2) UERJ 
 

RESUMO: 

Resumo: Os produtos sanguíneos são irradiados para se evitar a doença enxerto contra hospedeiro 

transfusional (DECHT). A dose de radiação necessária para as bolsas de sangue serem irradiadas 

varia entre 15 e 50 Gy, podendo ser usadas diferentes fontes, entre elas 137Cs, 60Co e até mesmo 

aceleradores lineares. Há necessidade de se desenvolver metodologias para a realização do 

controle de qualidade que se aplique a irradiadores de sangue. A dosimetria Fricke pode ser 

utilizada para este propósito e o método Monte Carlo é essencial para apoiar esta metodologia na 

determinação dos fatores de correção necessários para derivar a dose absorvida na água a partir 

da dose absorvida na solução de Fricke. A simulação e as medidas experimentais com Fricke no 

fantoma de ABS estão em concordância com uma diferença máxima 8,6%. O valor médio do fator 

de conversão de Dose Fricke para dose absorvida na água foi de 0,9983 ± 0,0056. 
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RESUMO: 

As raízes de cebola (Allium cepa) em crescimento são consideradas como um indicador biológico 

universal, sendo um modelo-padrão amplamente usado para verificação de danos citogenéticos. 

Estudos anteriores mostraram que, para agentes químicos genotóxicos, foram observados 

resultados comparáveis em termos de anormalidades genéticas em sistemas vegetais e animais. 

Neste trabalho, foi investigado o potencial da cebola como uma biota não-humana para a detecção 

de efeitos citogenéticos induzidos por exposições crônicas à baixas doses de radiação alfa. Os 

experimentos foram realizados sobre quatro grupos de raízes de Allium cepa expostas 

cronicamente a doses baixas (20, 80, 200 e 500 mGy) e um grupo de controle não irradiado. Usando 

análises de microscopia óptica, foi possível verificar danos no DNA presente nas células radiculares 

de Allium cepa, observados e quantificados como micronúcleos e aberrações cromossômicas. 

Esses efeitos foram discutidos com base na LET, taxa de dose e de proliferação celular e 

comparados com o grupo de controle. 
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TÍTULO: “Equivalente de Dose Ambiente nas áreas do Depósito Final de 
rejeitos radioativos de Césio-137 na cidade de Abadia de Goiás” 
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RESUMO: 

O Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, CRCN-CO, tem como missão realizar 

controle institucional do centro, e atividades a serem desenvolvidas como o Programa de 

Monitoração Ambiental (PMA) das áreas do Parque Estadual Telma Ortegal, que abriga o Depósito 

Final dos rejeitos do acidente radiológico de Goiânia, com 137Cs, na cidade de Abadia de Goiás 

localizada a 2 quilômetros da área do depósito. Este trabalho apresenta os resultados do Programa 

de Monitoramento Ambiental do repositório de resíduos radioativos da Abadia de Goiás, pelo 

Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN-CO) da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), de 2018 a 2019, com os resultados da monitoração ambiental utilizando detectores 

termoluminescentes (TLD), nos 10 pontos do parque, no ano de 2008 a 2019. A dose efetiva anual 

obtida a partir da análise desses resultados foi inferior a 0,3 mSv/ano, que é o limite estabelecido 

pela CNEN para impacto ambiental nos indivíduos do público. 
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TÍTULO: “ESTIMATIVA DA DOSE OCUPACIONAL EM PROCEDIMENTOS 
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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é a avaliação da dose ocupacional em procedimentos cirúrgicos de 

ureterorrenolitotripsia (UR), destinados ao tratamento de litíase urinária. Foram avaliados 23 

procedimentos de UR, realizados em três hospitais da cidade de Recife, Pernambuco. Para 

estimativa das doses, dosímetros termoluminescentes (TL) e opticamente estimulados (OSL) foram 

distribuídos em diferentes pontos do corpo do médico executor do procedimento (médico principal) 

e do médico auxiliar. Os resultados mostraram que os maiores valores de equivalente de dose 

pessoal foram observados na Instituição 1 que utilizou a fluoroscopia no modo contínuo em todos 

procedimentos, diferentemente das demais instituições. De modo geral, os resultados indicam que 

a equipe médica envolvida em procedimentos de UR recebe doses de radiação mensuráveis e que 

a maior proximidade ao tubo de raios X submete o cirurgião principal a maiores exposições à 

radiação quando comparado ao auxiliar. 
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TÍTULO: “Estudos dos Efeitos da Ressinterização nas Propriedades 
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RESUMO: 

O desenvolvimento de novos materiais adequados para uso em dosimetria tem aumentado nas 

últimas décadas. Por esse motivo, o interesse de vários grupos de pesquisa sobre as propriedades 

luminescentes de novos materiais também vem crescendo ao longo do tempo. Um novo detector 

cerâmico (ALOX-520) foi desenvolvido por pesquisadores do CDTN em 2011 usando o método sol-

gel. Esses detectores possuem impurezas de C, Fe, Mg, Ca, Cr, Ni e Mo que geram as armadilhas 

dosimétricas necessárias para a quantificação da radiação por meio de métodos luminescentes 

como a termoluminescência e a luminescência opticamente estimulada. Originalmente o ALOX-520 

foi sinterizado a uma temperatura de aproximadamente 1750K, em atmosfera redutora, e ao final 

deste processo apresentou importantes propriedades dosimétricas. A proposta do presente 

trabalho foi a realização de ensaios a temperaturas mais altas e em condição de vácuo tendo em 

vista investigar o efeito de tratamentos térmicos nestas condições nas propriedades estruturais e 

dosimétricas do material. Assim, este trabalho teve como objetivo realizar o processo de 

ressinterização do ALOX-520 em altas temperaturas e analisar as alterações nas propriedades 

estruturais e dosimétricas. Os resultados obtidos através da ressinterização revelaram que o 

material apresentou maior homogeneidade de resposta termoluminescente bem como apresentou 

uma resposta linear com a dose em uma faixa maior de valores de dose absorvida. Foi possível 

observar um alargamento da curva de brilho do material sem, contudo, alterar a temperatura do 

pico de emissão. Além disso, foi observada uma redução de aproximadamente 25% na amplitude 

do pico de emissão e mudanças no comportamento cinético do material. 
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influence in Fricke dosimetry” 
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RESUMO: 

O dosímetro Fricke é uma solução química pela qual ocorre a oxidação de íons ferrosos para íons 

férricos quando submetidos à radiação ionizante. A dose absorvida na solução de Fricke é obtida 

pela leitura da densidade óptica da solução depois de irradiada. A dose Fricke é posteriormente 

convertida para a dose absorvida em água por meio de um fator de conversão. Contudo, a oxidação 

química da solução pode ocorrer mesmo na ausência da radiação ionizante. A interação entre a 

solução Fricke e as paredes de PMMA de um novo suporte foi avaliada neste estudo. Este trabalho 

demonstra que o efeito desta interação não é desprezível e pode causar uma incerteza sistemática 

dos resultados finais se utilizado nos primeiros meses após a fabricação do suporte. Após isso, a 

reação se estabiliza tornando o material PMMA adequado para a dosimetria de Fricke. 
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RESUMO: 

A distribuição do tecido glandular em modelos de mama desempenha um importante papel na 

exatidão das estimativas de Dose Glandular Média (DGM), que pode ser significativamente 

superestimada quando modelos homogêneos são utilizados. Neste trabalho, visando estudar o 

impacto do modelo de mama na dosimetria em mamografia, foram realizadas simulações Monte 

Carlo utilizando o PENELOPE (v. 2018) + penEasy (v. 2020) para modelos de mama com diferentes 

distribuições de tecido glandular: homogênea, gaussiana e ajustada matematicamente baseada em 

dados de pacientes reais publicadas na literatura. Foram investigadas diferentes características de 

mama (glandularidade e espessura) e espectros de raios X. Os resultados mostraram que a DGM 

para mamas homogêneas é superestimada em até 49% e 60% em comparação com modelos 

gaussianos e matemáticos, respectivamente. A superestimação observada é maior para os casos 

com maior espessura da mama e espectros de menor energia, especialmente para o modelo 

matemático. 
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RESUMO: 

A análise de efeitos citogenéticos da radiação ionizante para flora e fauna é essencial para 

determinar o impacto sobre essas comunidades e pode produzir um sistema de alerta eficiente para 

evitar danos à saúde humana. A biota vegetal tem sido investigada como uma ferramenta potencial 

para a percepção de riscos produzidos por diferentes níveis de radiação ambiental, além de 

possíveis aplicações em dosimetria. Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre 

as principais técnicas citogenéticas aplicadas a plantas superiores com o objetivo de identificar as 

suas potencialidades e limitações para a detecção de danos citogenotóxicos, bem como para 

estimativas de doses. Foram avaliados artigos sobre os ensaios do cometa, micronúcleo e 

aberrações cromossômicas. Estas alterações citogenéticas induzidas em diferentes plantas são 

descritas e discutidas em relação à qualidade e quantidade de irradiação. Com essa revisão de 

literatura, conclui-se que o uso de plantas superiores para avaliar os efeitos de diferentes tipos de 

radiação apresenta-se como um método capaz de apoiar e complementar a dosimetria ambiental. 



 

De 08 a 11 de junho de 2022 
Fortaleza, CE - Brasil 

ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER EIXO TEMÁTICO: PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E 

DOSIMETRIA 

 

TÍTULO: “O papel de uma base de dados na proteção radiológica em 
procedimentos de neurorradiologia intervencionista de um 
hospital universitário” 

AUTORES: GABRIELA GUIMARÃES DONALD , ANA GABRIELA LEÃO FERRO , LAELIA 
PUMILLA BOTELHO CAMPOS DOS SANTOS (1), ARICIA RAVANE PEREIRA 
DA CRUZ (1), TIAGO DA SILVA JORNADA (1), DIVANIZIA DO NASCIMENTO 
SOUZA (1) 

ENTIDADES: (1) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
 

RESUMO: 

Neste trabalho é apresentado um levantamento de dados sobre procedimentos de fluoroscopia 

intervencionista realizados por meio de exames hemodinâmicos neurológicos em um hospital 

universitário. A partir dos dados, foram analisadas informações como o índice de massa corpórea 

(IMC), idade, sexo, tempo de exposição, produto dose-área (DAP) e o kerma no ar na entrada da 

pele (Kar) de cada paciente. Dos exames analisados, foi observado que um paciente do sexo 

masculino, com pouco mais de cinquenta anos, recebeu o maior valor de Kar registrado de 1,814 

Gy. Recomenda-se que pacientes expostos a doses de radiação ionizante significativas sejam 

acompanhados para o gerenciamento dos efeitos adversos dessa exposição. Logo, é importante 

manter um registro atualizado sobre os procedimentos de fluoroscopia intervencionista, inclusive 

levando em conta as idades dos pacientes, com a finalidade de identificar possíveis riscos à saúde 

dos pacientes, inclusive os que possam conduzir à prejuízos à visão. 
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RESUMO: 

A prevenção, a detecção precoce, o diagnóstico e o tratamento adequado do câncer de mama são 

elementos importantes das políticas para a melhoria da saúde da mulher. O exame de mamotomia 

é uma biópsia mamaria assistida a vácuo guiada por mamografia/estereotáxia, é uma biopsia 

realizada no tecido mamário que apresenta algum tipo de suspeita, de irregularidade. Esse é um 

dos principais exames para a detecção do câncer de mama e é importante fazê-lo porque, quanto 

mais cedo o câncer de mama for detectado, maiores são as chances de um bom resultado para a 

paciente¹. Estima-se cerca de 59.700 novos casos de câncer de mama para cada ano do biênio 

2018/2019². 
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RESUMO: 

El informe AAPM-TG-100 constituye referencia obligada de las evaluaciones de riesgo basadas en 

Análisis de Modos y Efectos de Fallo (FMEA) aplicadas a la IMRT. En el mismo se postulan las 

defensas, deducidas por expertos, para los modos de fallo de la práctica. Una deficiencia 

reconocida en los FMEA actuales es la dificultad para medir la eficacia de las defensas para el 

control de los riesgos. El nuevo informe AAPM-TG-275 investiga la importancia de las defensas 

incorporadas a la radioterapia externa (EBRT) en la etapa de revisión física de los planes y 

expedientes de tratamiento considerando, de manera combinada, parámetros obtenidos del FMEA, 

encuestas a los analistas y, otras características de las defensas. El presente estudio propone la 

gestión automatizada basada en riesgo para la EBRT, a lo que se adiciona un método prospectivo 

de evaluación de la efectividad de las defensas. La metodología está informatizada dentro del 

código SECURE-MR-FMEA. El trabajo muestra un ejemplo de optimización basada en riesgo para 

la práctica EBRT incluyendo un enfoque integral y sistemático del efecto de las defensas. 
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RESUMO: 

A mamografia é a técnica mais utilizada para detecção e diagnóstico precoce do câncer de mama. 

Porém, em casos como mamas mais densas, exames complementares de diagnóstico são 

indicados, como a Mamografia Realçada por Contraste (do inglês, Contrast Enhancen Digital 

Mammography, CEDM). A grandeza dosimétrica considerada mais adequada para estimativas de 

risco e controle de qualidade em modalidades de imagem da mama é a dose glandular média 

(DGM), devido à alta radiossensibilidade do tecido glandular presente na mama. Nesse trabalho, o 

método Monte Carlo foi utilizado para simular a dose no tecido glandular para o exame de CEDM, 

considerando uma mama média e diferentes espectros incidentes. Diferenças menores que 1% nos 

valores de DGM foram encontradas para diferentes espectros de CEDM e a dose glandular 

normalizada foi 64,5% menor para exame de mamografia. Portanto, é necessário um estudo de 

dose glandular em CEDM comparado ao exame de mamografia. 
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RESUMO: 

Na odontologia um dos principais métodos utilizados para diagnóstico por imagem é a radiologia. 

Os órgãos da região da cabeça-pescoço considerados críticos em exposições a radiografias 

odontológicas são tireóide, cristalino e glândulas salivares, o que faz necessária uma avaliação da 

dose de radiação a que são expostos nesses exames. O método Monte Carlo tornou-se uma 

ferramenta muito útil para a estimativa de dose em radiodiagnóstico. Diante do exposto, este 

trabalho teve como objetivo utilizar o código MCNPX (Monte Carlo N-Particle eXtended) para 

estimar as doses nessas regiões que são mais afetadas com e sem a presença de protetores de 

radiação. Para isso, modelou-se um cenário de radiologia odontológica, do equipamento da marca 

Procion, um protetor de tireóide, um avental e um óculos plumbíferos e foram utilizados simuladores 

antropomórficos feminino e masculino no cenário. Os resultados obtidos demonstraram que, para 

o exame de raios X odontológico dos molares superiores a que os simuladores foram submetidos, 

o cristalino e as glândulas salivares absorvem uma dose maior quando inserimos os equipamentos 

de proteção, especialmente pelo aumento da radiação espalhada. Mas em relação à tireóide, que 

é um dos órgãos mais radiossensíveis do corpo humano, houve uma redução de até 72,5% da 

radiação, o que justifica o uso de equipamentos de proteção. Já quando comparadas as doses com 

dados da literatura foi observado que os valores obtidos sem protetores foram, de forma geral, 

menores, mostrando que o equipamento modelado está sem excesso de dose. 
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RESUMO: 

O método de Monte Carlo é uma ferramenta que permite calcular parâmetros experimentais, fatores 

de correção e possíveis perturbações de um sistema sem a necessidade de realizar ensaios 

experimentais. Simulações baseadas no método de Monte Carlo são uma alternativa para analisar 

modelos complexos ou com inviabilidade para realização de experimentos. O método de Monte 

Carlo é especialmente importante em estudos de transporte de radiação e comparação com 

detectores de radiação. Os detectores termoluminescentes são baseados em fenômenos de 

luminescência estimulada termicamente e são amplamente usados para avaliação de dose 

absorvida por satisfazer grande parte das especificidades necessárias para um medidor de 

radiação. Os detectores cerâmicos de óxido de alumínio estudados neste trabalho são baseados 

no método sol-gel e foram desenvolvidos em nosso grupo de pesquisa. Uma análise entre 

diferentes fontes emissoras de fótons foi feita por meio do código de Monte Carlo, em que uma 

fonte pontual de 137Cs foi modelada e experimentos em semelhantes condições usando detectores 

cerâmicos foram utilizados. Uma comparação foi feita entre resultados simulados e experimentais 

a fim de verificar a normalização requerida para o cálculo da dose absorvida nas simulações. 
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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho foi, com o uso do sistema do CALDose_XCT, realizar um estudo 

dosimétrico sobre exames de TC de tórax feitos em um Hospital Universitário a fim de avaliar a 

efetividade de um Protocolo de TC-tórax COVID-19 na minimização das doses efetivas de radiação 

recebidas por pacientes com essa doença e estimar os riscos de câncer e de mortalidade 

associados a esse tipo de exame. Parâmetros de 115 exames de TC-tórax realizados ao longo de 

2021 foram coletados a partir do sistema de comunicação e arquivamento de imagem (PACS) do 

hospital. Para cada avaliação, foi escolhido um objeto simulador virtual que se assemelhasse com 

as características do paciente examinado, considerando-se os parâmetros, os resultados mostram 

que o uso do protocolo tórax COVID-19 possibilita a otimização da proteção radiológica nesse tipo 

de exame e que o sistema CALDose_XCT serve como auxílio para o planejamento de programas 

de otimização de doses decorrentes de exames de TC realizados na unidade de saúde. 
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RESUMO: 

As legislações nacionais e alguns documentos internacionais recomendam a avaliação da 

qualidade da imagem por meio de métricas e frequências adequadas. O objetivo deste estudo é 

avaliar a constância do comportamento ao longo do tempo em um mamógrafo digital e verificar 

variação nas metodologias empregadas, além de apresentar o novo método de aquisição e análise 

que se tornará uma das avaliações padrão. Para isso, foram utilizados dados de avaliações 

semanais e mensais do mamógrafo, em um período de 5 anos. Como resultado, foi observada a 

influência das mudanças de metodologia, tanto de aquisição quanto de análise ao longo dos anos. 

Dessa forma, foi observado que os resultados se mostraram estáveis durante o período de 

avaliação após a padronização da metodologia, sendo também, verificado nos dados preliminares 

utilizando a metodologia proposta no documento nº 39 da IAEA. 
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RESUMO: 

A Instrução Normativa n°97 de 27 de maio de 2021 foi desenvolvida com o objetivo de realizar 

testes de controle de qualidade direcionados a ressonância magnética. A norma solicita testes a 

serem feitos tanto em estruturas físicas quanto em qualidade e avaliação da imagem. A IN n°97 

entrou em vigor a partir de junho de 2021, entretanto, nem todos os centros hospitalares que 

dispõem do equipamento de ressonância magnética conseguiram implantar a presente norma em 

suas rotinas. Diante disso, o presente projeto tem como objetivo apresentar as dificuldades para 

implementar a Instrução Normativa n° 97 de 27 de maio de 2021 em hospital universitário da cidade 

de Recife, em Pernambuco. Resultados como obstáculos na implementação da porta abrir para 

fora, verificação de blindagem, evacuação massiva de gases criogênicos e conceito de Quatro 

Zonas foram encontrados na presente pesquisa. 
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RESUMO: 

Este trabalho apresenta um levantamento de dados de procedimentos hemodinâmicos cardíacos 

guiados por fluoroscopia, realizados durante um ano em um hospital universitário. A partir dos 

dados, foram analisadas as doses recebidas pelos pacientes, os tempos de exposição, a 

quantidade de exames realizados e as características físicas de cada paciente. Dos procedimentos 

com dados completos, 5,6% resultaram em doses acima de 2 Gy para os pacientes. Considera-se 

que doses elevadas demandam atenção, pois aumentam o risco de lesões radioinduzidas ou 

efeitos a longo prazo. No monitoramento desses procedimentos foi comprovada a importância de 

uma base completa de dados para estudos que possibilitem a otimização de um serviço de 

hemodinâmica, a fim de evitar a indução de efeitos determinísticos e estocásticos nos pacientes. 
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RESUMO: 

A mamografia é um dos métodos mais eficazes para a detecção precoce de alterações e lesões no 

tecido mamário e é o exame padrão para o rastreamento do câncer de mama. A qualidade da 

imagem obtida relaciona-se diretamente com a qualidade do diagnóstico, e a formação da imagem 

depende tanto das características do feixe de radiação quanto da composição do material irradiado. 

Desta forma, este trabalho visa avaliar de que modo diferentes composições dos tecidos mamários 

podem afetar o feixe de saída do mamógrafo, usando simulações computacionais com o código 

MCNPX. Para tanto, foram modeladas quatro mamas com diferentes composições de tecidos 

mamários em uma geometria que representa o exame mamográfico na incidência crânio-caudal. 

Os resultados preliminares do estudo indicam que o tecido glandular apresenta maior absorção de 

feixe em relação ao tecido adiposo. Essa absorção não é uniforme para todas as energias, 

concentrando-se na região menos energética. Os próximos passos incluem obter uma relação entre 

a energia do feixe transmitido e a qualidade da imagem e modelar outras configurações de feixe 

incidente e espessura da mama. Palavras-chave: Simulação em Monte Carlo; Radiação X; 

Mamografia; MCNPX. 
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RESUMO: 

O objetivo desse estudo foi analisar a dose de mamografia digital (2D) e tomossíntese (TDM) assim 

como investigar a relação entre a dose glandular média (DGM) absorvida, espessura da mama 

comprimida (EMC) e força de compressão (FC). Todos os exames 2D e TDM foram realizados nas 

projeções crânio-caudal (CC) e médio-lateral oblíqua (MLO). Foram adquiridas imagens 

mamográficas de 1800 mulheres, no período de 2018 a 2020. Os softwares VolparaDose RT e 

SPSS foram utilizados para análise das imagens mamográficas e análises estatísticas, 

respectivamente. A espessura das mamas variou de 25 a 109 mm com um valor mediano de 63 

mm nas visualizações CC e de 65 mm nas visualizações MLO. Os valores de DGM estão de acordo 

com as referências de literatura: para uma mama de 4,5 cm, a dose deve ser inferior a 2,0 mGy, 

enquanto para uma mama de 9,0 cm, pode até 6,5 mGy. 
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RESUMO: 

A radiografia interproximal, conhecida como raio-X bitewing, é uma técnica de radiografia 

odontológica intraoral que obtém imagens das coroas dos dentes pré-molares e molares. Essa 

técnica é dividida em 4 partes para ser possível observar todos os dentes posteriores dos lados 

direito e esquerdo em um mesmo exame. O objetivo deste trabalho foi simular a distribuição de 

dose absorvida em um exame de radiografia interproximal completa, utilizando o método Monte 

Carlo para calcular os coeficientes de conversão para dose absorvida (CC[D]). As glândulas 

parótidas são as que receberam a maior dose absorvida com um CC[D] total de 1,62E-01 (0,7%). 

Os tecidos que receberam as menores doses foram as lentes dos olhos e a glândula tireoide, pois 

estão mais distantes do feixe primário durante o exame. Devido à radiossensibilidade das glândulas 

salivares, é importante atentar-se para a otimização do exame, visto que, a sua exposição 

recorrente à radiação ionizante pode acarretar modificação da composição salivar e na diminuição 

da quantidade de saliva secretada. 
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RESUMO: 

A Razão Contraste-Ruído (CNR) é uma das métricas mais utilizadas para avaliar a qualidade da 

imagem radiográfica digital, sendo positivamente correlacionada com a qualidade da imagem. 

Entretanto, o aumento da CNR está condicionado a um incremento na Dose Glandular Média 

(DGM) nas pacientes. Graças à disponibilidade de equipamentos com diferentes combinações 

alvo/filtro, resultando em distintos valores de DGM, o objetivo do estudo foi verificar se a 

combinação alvo/filtro interfere na relação entre CNR e DGM e, assim, analisar a melhor 

combinação para equilibrar qualidade de imagem e dose na paciente. No total, foram adquiridas 98 

imagens do simulador radiográfico de mama Phantom Mama com espessura fixa de 50 mm para 

as combinações alvo/filtro Mo/Mo e W/Rh. Para todas as imagens, utilizou-se a tensão de 28 kV e 

o produto corrente-tempo (mAs) variável em um equipamento de mamografia digital Siemens 

Mammomat Inspiration. Foi observada uma relação linear entre DGM e mAs com coeficientes de 

determinação (R²) iguais a 0,99994 (Mo/Mo) e 0,99999 (W/Rh), e uma relação linear entre DGM e 

CNR² com coeficientes de determinação (R²) iguais a 0,912 (Mo/Mo) e 0,944 (W/Rh). Os 

coeficientes angulares indicam que a combinação W/Rh apresenta um CNR² maior para um mesmo 

valor de DGM em comparação com Mo/Mo. Assim, é possível afirmar que a combinação W/Rh 

fornece uma maior qualidade de imagem para as mesmas condições de irradiação do objeto 

simulador. 
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RESUMO: 

Equipamentos com sistema de fluoroscopia utilizados na radiologia intervencionista são proibidos 

de serem operados sem o controle automático de intensidade (CAI), segundo a norma nacional 

vigente. Dada a importância deste controle automático é necessário entender como o mesmo 

determina a intensidade do feixe para manter uma boa qualidade de imagem. Neste trabalho, 

utilizando uma ferramenta de avaliações da qualidade da imagem e um medidor de radiação 

devidamente calibrado, foi avaliado como se comporta a resposta do CAI em diferentes modos de 

operação (Low, Medium e High Dose) de um arco cirúrgico, através dos seguintes parâmetros: 

razão sinal-ruído (Signal-Noise Ratio - SNR), razão contraste-ruído (Contrast-Noise Ratio - CNR) e 

taxa de Kerma no ar. 
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RESUMO: 

A diferenciação entre tumores cerebrais primários e tumores metastáticos são de suma 

importância, pois apresentam resultados clínicos e requerem estratégias de tratamento diferentes. 

No entanto essa diferenciação é um desafio mesmo para especialistas da área. O diagnóstico 

definitivo é baseado em uma biópsia cerebral estereotáxica, que apresenta certo risco. Uma 

abordagem radiômica não invasiva, como o Aprendizado de Máquina (AM) aplicada à análise de 

texturas, extraídas de imagens de ressonância magnética (RM), tem sido usada em medicina 

diagnóstica para diferenciação de tumores primários e metastáticos. A ferramenta desenvolvida 

obteve uma excelente diferenciação. Sendo assim, o método tem uma classificação confiável para 

a investigação de lesões tumorais cerebrais e suas aplicações são valiosas e significativas na 

pratica clínica. 
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RESUMO: 

O laboratório Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB - Alemanha estabeleceu radiações X 

de referências para calibração de dosímetros usados na dosimetria em mamografia, os quais são 

gerados por tubos de raios X com anodo de tungstênio e filtrados com alumínio, molibdênio, ródio 

prata e outros. Essas radiações de referências complementam as qualidades da norma 

International Electrotechical Commission (IEC) número 61267 para calibração dos dosímetros em 

mamografia, uma vez que poucos laboratórios de calibração dispõem de aparelho de raios X com 

anodo de molibdênio para calibração de dosímetros. Neste trabalho, a partir da implantação de 

algumas radiações de referência similares às estabelecidas pelo PTB no Laboratório de Calibração 

de Dosímetros (LCD) localizado no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). O 

procedimento de calibração utilizado em mamografia foi validado por meio de calibrações de uma 

câmara de ionização Radcal 10X6-6m e um dosímetro semicondutor Radcal Accu-gold, modelo 

AGMS-M. Os resultados indicaram a confiabilidade metrológica do procedimento e evidenciaram a 

influência da configuração do software nos coeficientes de calibração do dosímetro semicondutor. 
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RESUMO: 

A Resolução da ANVISA, RDC nº 330/19, e mais recente a RDC nº 611/22 preconizam, entre outras 

regulamentações, os testes de controle de qualidade dos equipamentos de radiodiagnóstico médico 

e trazem como novidade o estabelecimento de critérios de avaliação da qualidade da imagem nos 

equipamentos emissores de radiação não ionizante. A principal proposta do estudo é o 

desenvolvimento de um phantom de mama com implante de silicone confeccionado com materiais 

de baixo custo para avaliar a qualidade da imagem por ultrassom. O phantom foi elaborado a partir 

de materiais que por conta da interação com o som simula a imagem do tecido mamário por 

ultrassom. No material base, foi inserido uma prótese mamaria de silicone, estruturas que simulam 

na imagem os principais achados clínicos e estruturas para testes de controle de qualidade. 

Conclui-se que, através da avaliação quantitativa dos parâmetros físicos da interação de cada 

material com o ultrassom que os valores apresentaram propriedades ultrassonográficas 

semelhantes aos descritos na literatura para mimetizar o tecido mamário, valores também 

comparados aos parâmetros de um phantom comercial e valores característicos de tecidos 

biológicos como tecido mole, tecido mamário, e gordura. Os resultados da avaliação qualitativa da 

imagem produzida do phantom mostraram uma relação muito próxima entre as imagens do 

dispositivo criado com as imagens reais do tecido mamário,com os principais achados clínicos, e 

as inclusões que simulam as estruturas teste de qualidade da imagem. O phantom proposto, se 

mostrou com a capacidade de servir para teste de controle de qualidade, podendo ser usado para 

o aperfeiçoamento da visualização de mamas com implante de silicone potencializando o seu uso 

em treinamentos de equipes multiprofissionais. 
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RESUMO: 

A radioterapia utiliza diferentes modalidades de aquisição de imagens para simulação do 

tratamento. A TC é a modalidade mais utilizada. A RM possui vantagens em relação à TC, pois 

apresenta resolução de baixo contraste de imagem superior à TC, apesar da distorção geométrica 

ser limitante. As imagens utilizadas em planejamentos são para a delimitação dos órgãos, volume-

alvo e cálculo dosimétrico, por isso necessitam de protocolos específicos. Assim, é importante 

compreender como a qualidade das imagens pode ser afetada. A maioria dos operadores dos 

equipamentos de RM não tem treinamento para realizar as aquisições de imagens utilizadas nos 

planejamentos, visto que os parâmetros de aquisição utilizados na sua rotina são para exames 

diagnósticos. Deste modo, torna-se importante elaborar um material, orientando sobre os cuidados 

e as ferramentas de correção disponíveis nos equipamentos de RM para a aquisição de imagens 

utilizadas em planejamentos. As imagens para demonstração no guia foram adquiridas nas duas 

RM do HCPA. Foram adquiridas dez sequências do phantom ACR e oito com um voluntário. Como 

resultados observamos que o posicionamento do paciente com a região de interesse no isocentro 

é fundamental; em casos de artefatos de desvio químico, é recomendado ajustes na largura de 

banda; alterações no tamanho do voxel são úteis para o aumento da resolução de alto contraste; 

correções de uniformidade e geometria melhoram a qualidade de imagem, diminuindo distorções e 

ruído e aumentando a intensidade de sinal. Espera-se que o guia seja um material de orientação e 

consulta para os operadores de RM e que este conteúdo seja incluído em seus treinamentos 

anuais. 
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RESUMO: 

Neste trabalho, buscou-se conhecer sobre um programa de rastreamento mamográfico itinerante, 

tendo em vista a importância desse tipo de programa para mulheres que residem distante de 

unidades fixas de serviços de mamografia. No Brasil, o Hospital de Câncer de Barretos (HCB) é 

uma das instituições de saúde que ofertam esse tipo de programa. Do ponto de vista da Física 

Médica, foram levantadas informações relacionadas ao controle de qualidade dos mamógrafos das 

unidades móveis do HCB, por meio de uma entrevista concedida por um físico médico dessa 

instituição em 2021. As unidades móveis do HCB seguem protocolos de controle de qualidade 

semelhantes aos das unidades fixas, estando em conformidade com a Instrução Normativa n° 54 

(IN-54) na época da entrevista, que foi substituída pela IN-92. Na instituição são também 

considerados os protocolos publicados pela Organização Europeia de Referência para Garantia da 

Qualidade em Rastreamento da Mama e Serviços de Diagnóstico (EUREF, do inglês, European 

Reference Organization for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services). A partir 

das informações obtidas, tem-se que os serviços de mamografia itinerante disponibilizados pelo 

HCB seguem um rígido controle de qualidade, o que garante a aquisição de mamografias de boa 

qualidade, como é esperado. Essa qualidade resulta em exames adequados para o diagnóstico de 

doenças mamárias; o que, no caso das unidades móveis, beneficia principalmente a mulheres que 

vivem distantes de grandes centros urbanos. 
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RESUMO: 

Este trabalho apresenta os resultados preliminares, referentes ao estudo quantitativo, de um projeto 

que propõe um método de correlação entre métricas de qualidade da imagem quantitativas (ruído), 

obtidas através de programas de controle da qualidade, e as percepções qualitativas de 

observadores (médicos radiologistas). Como coorte, imagens tomográficas de tórax de 30 

pacientes pediátricos foram subdivididas em dois grupos, um anterior e outro posterior a um 

processo de otimização de procedimentos radiológicos. Os exames destes pacientes foram 

distribuídos aleatoriamente entre os observadores para que os mesmos atribuíssem conceitos 

qualitativos. Como resultados preliminares, dos 30 pacientes foram extraídos valores de ruído da 

imagem nas regiões da aorta e do ar para 15 pacientes pré-otimização e 15 pós-otimização e 

verificou-se que os pós-otimização obtiveram valores de ruído inferiores aos pré-otimização. Para 

etapas futuras, espera-se relacionar os dados obtidos pelo controle da qualidade com os 

observacionais, integrando os conceitos das duas áreas. 
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RESUMO: 

O objetivo do presente trabalho é apresentar o desenvolvimento de um software na linguagem de 

programação Python que servirá como ferramenta de auxílio na realização dos testes de dosimetria 

do controle da qualidade dos aparelhos de mamografia. Em sua versão atual, o aplicativo é restrito 

no cálculo do Kerma esperado (Ke) e dose glandular média esperada (DGMe) nos seguintes 

aspectos: aparelhos devem realizar exames em mamas de tamanho médio, proporção de 50% e 

50% entre os tecidos fibroglandular e adiposo e com combinação alvo filtro molibdênio-molibdênio 

(Mo/Mo). Foram selecionadas clínicas cujos testes de dosimetria atendem as restrições desta 

versão do software e estão em conformidade com a legislação vigente para comparar os valores 

medidos de kerma no ar (K) e dose glandular média (DGM) com os valores teóricos de Ke e DGMe 

fornecidos pelo programa. Foi calculada a discrepância relativa entre os valores medidos e teóricos 

e fez-se a comparação da variação linear da DGM em função do Kerma com a DGMe variando em 

função do Ke. Observou-se que os valores fornecidos pelo aplicativo são significativamente maiores 

que os medidos. A partir deste resultado, acredita-se que a grande discrepância entre as curvas se 

dê pelos altos valores de mAs usado nas clínicas e também pela não padronização na tomada das 

medidas. Posteriormente, o aplicativo contará com a implementação de melhorias que permitam o 

cálculo para diferentes tamanhos de mama, diferentes composições, diferentes combinações 

alvo/filtro e melhorias no layout de forma a permitir ao operador manusear a ferramenta do modo 

mais intuitivo possível. 
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RESUMO: 

Uma das maneiras de promover a otimização em proteção radiológica é implementando o conceito 

de Nível de Referência de Dose (DRL). Diversas são as formas de estimar a dose de radiação, 

dentre elas a estimativa do produto área-dose (DAP). Neste estudo, foi estimada a dose efetiva em 

exames radiológicos com o objetivo de determinar o DRL local. Para isso, os dados de DAP foram 

coletados e filtrados para o modelo de paciente padrão. Todos os procedimentos avaliados foram 

realizados em equipamentos de radiologia convencional com medidor de DAP embutido e 

devidamente calibrado, dentre eles: tórax anteroposterior (AP), tórax lateral (LAT) e tórax póstero-

anterior (PA), abdômen AP, pelve AP e coluna lombar AP e LAT. O software PCXMC 2.0 foi 

empregado na simulação computacional de exames radiográficos para simular a dose efetiva no 

paciente para as incidências utilizadas. No total, após verificação dos dados, foram selecionados 

167 valores de DAP e o número de incidências realizadas variou de 7 a 51 para diferentes 

projeções. A maior quantidade de incidências foi coletada para tórax LAT e a menor quantidade 

para coluna lombar LAT. Foram analisados 1º quartil, mediana e 3º quartil, bem como DAP mínimo 

e máximo e o valor interquartil (IQV) para cada conjunto de dados. As simulações computacionais 

resultaram em valores de dose efetiva compatíveis com a literatura. Por se tratar de um trabalho 

inicial, alguns pontos devem ser levados em consideração, como: o serviço faz parte de um hospital 

escola com profissionais em formação; existem cartas de técnicas disponíveis, porém os 

equipamentos digitais foram recém instalados; o estudo deve ser aprofundado, com número maior 

de incidências, para que os protocolos sejam bem estabelecidos no serviço. Este estudo serve de 

referência para outros serviços que desejam realizar o levantamento do nível de referência de 

diagnóstico para protocolos de radiologia convencional. 



 

De 08 a 11 de junho de 2022 
Fortaleza, CE - Brasil 

ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER EIXO TEMÁTICO: RADIODIAGNÓSTICO 

 

TÍTULO: “Efetividade de um programa de avaliação de imagem 
mamográfica por fantoma no estado do Rio Grande do Sul” 

AUTORES: VICTOR HUGO CELONI GNATKOVSKI , YANA LOBO DA ROSA PALLAORO , 
MARIA ROSA ALVES DA SILVA , JEANNETTE ROSÂNGELA URTASSUM , 
JOSÉ FERNANDO CÁNOVAS DE MOURA (1) 

ENTIDADES: (1) SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE 
 

RESUMO: 

A Ação Permanente de Avaliação por Imagem Mamográfica por Fantoma no Rio Grande do Sul 

(APAIMFRS) vem executando atividades de monitoramento desde 2009 para assegurar a 

qualidade das imagens mamográficas. Esse trabalho possui o objetivo de apresentar como a 

APAIMFRS tem afetado a qualidade da imagem mamográfica do estado do Rio Grande do Sul 

através dos dados obtidos entre 2009 a 2021. O programa é executado por meio da obtenção de 

imagens radiográficas por fantoma de mama em serviços de mamografia do estado, com a 

colaboração das Coordenadorias Regionais de Saúde, que são avaliadas pelo Centro Estadual de 

Vigilância em Saúde. Os resultados são incluídos em planilhas, gerando dados que proporcionam 

análise temporal. As imagens avaliadas em conformidade com legislação aumentaram de 52,83% 

(2009) para 85% (2021) e pela recomendação do padrão phantom mama passou de 8,49% (2009) 

para 62,44% (2021). O número de serviços acompanhados pelo programa aumentou em 231% no 

período. O aumento no percentual de imagens que estão em conformidade com as normas durante 

a vigência do programa sugere que a APAIMFRS contribui para a melhoria da qualidade da imagem 

dos serviços de mamografia do Rio Grande do Sul. 
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RESUMO: 

A radiação ionizante utilizada na medicina, ainda que de baixa energia, pode oferecer efeitos 

nocivos ao corpo humano que podem contribuir para o desenvolvimento de doenças e diferentes 

tipos de câncer. Por isso os equipamentos de diagnóstico por imagem devem estar calibrados 

corretamente antes de serem utilizados em um paciente. Para isso são utilizados objetos que 

mimetizam o tecido humano de interesse, os phantoms, na faixa de energia adequada. Neste 

trabalho foram desenvolvidas diferentes formulações para phantoms com materiais de baixo custo, 

incluindo materiais de impressão 3D. Os testes realizados viabilizam a produção destes 

simuladores utilizando tecnologia nacional de maior qualidade, durabilidade e com custo reduzido. 

As formulações foram testadas utilizando um algoritmo desenvolvido em uma planilha eletrônica 

para verificar a diferença percentual entre o coeficiente de atenuação do tecido alvo e do material 

simulado, resultando em combinações promissoras para a fabricação de phantoms, utilizando 

tecnologia 3D. 
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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho foi quantificar a diferença na qualidade da imagem ao usar objetos 

simuladores homogêneos e antropomórficos em radiografias de tórax por meio de simulação Monte 

Carlo. O objeto simulador antropomórfico utilizado foi o disponibilizado pela ICRP. O homogêneo é 

composto de tecido mole e é uma caixa de dimensões 15×15×10,5 cm³, mesmas do 

antropomórfico. Para avaliar a qualidade da imagem foram incluídas duas calcificações. O 

contraste, razão sinal-ruído (SNR) e razão contraste-ruído (CNR) foram usados para quantificar a 

qualidade da imagem. Os resultados mostram que a qualidade da imagem é maior para o objeto 

antropomórfico. As maiores diferenças são observadas para o contraste e CNR. Como as 

calcificações estão localizadas no pulmão, as diferenças entre a composição e densidade do tecido 

pulmonar e do tecido mole resultam nesta diferença de contraste. Este trabalho mostra limitações 

ao utilizar objetos simuladores homogêneos para avaliar a qualidade da imagem. 
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RESUMO: 

A mamografia é uma técnica extremamente eficiente no que se refere à detecção de câncer na 

contemporaneidade. Buscando ampliar ainda mais suas conquistas no universo oncológico 

mamário, existe a constante revisão e aprimoramento dos testes de controle de qualidade e 

resultados apresentados pelo equipamento. A compressão da mama é um dos fatores de qualidade 

passíveis de verificação, pois, é de extrema importância, considerando que quanto menor a 

espessura da mama no momento do exame, menor a dosagem necessária para manter a qualidade 

de imagem requerida. Para saber se há variações durante os testes de qualidade no mamógrafo, 

esse trabalho busca avaliar a relação entre a compressão fornecida pelo equipamento com a real 

espessura de simuladores polimetilmetacrilato (PMMA). 
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RESUMO: 

A evolução dos sistemas de mamografia tornou a Portaria 453/98, legislação que regia o 

radiodiagnóstico, insuficiente para garantir a qualidade dos sistemas com tecnologia digital. Em 

2022, o Ministério da Saúde publicou a Resolução de Diretoria Colegiada nº 611, atualizando 

inclusive os critérios para os serviços de mamografia pela Instrução Normativa nº 92 (IN n°92). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um protocolo de controle de qualidade (CQ) 

conforme as exigências da nova normativa para mamógrafos de radiografia digital (DR, do inglês, 

Digital Radiography). Foi elaborada uma tabela comparando os testes exigidos pela Portaria 453/98 

e IN n°92 e então definido o escopo do protocolo. Após, foi realizada uma revisão bibliográfica a 

fim de formular os procedimentos necessários para a adequação do protocolo de testes de CQ às 

novas especificações impostas para a mamografia. Foi estabelecido um protocolo contendo os 

procedimentos para os testes novos ou testes antigos que necessitariam de adaptações para sua 

realização. O protocolo foi baseado em regulamentações internacionais, abrangendo os testes: 

compensação do controle automático de exposição (CAE) para diferentes espessuras; 

reprodutibilidade do CAE; resolução espacial; alinhamento da bandeja de compressão; artefatos 

na imagem; rendimento do tubo; tempo de exposição; indicação da espessura da mama 

comprimida; uniformidade da imagem; razão contraste ruído; efetividade do ciclo de apagamento; 

e valor representativo de dose glandular média. Através desse estudo foi possível identificar que a 

nova regulamentação incorporou avaliações essenciais para qualidade e segurança em 

mamografia digital, porém, ainda são necessárias maiores especificações nacionais acerca das 

métricas de avaliação a serem usadas, bem como dos limites de tolerância e restrição propostos. 

Palavras-chave: mamografia digital, controle de qualidade, qualidade, dose. 
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RESUMO: 

Este estudo teve como objetivo salientar a importância da atualização das normas que regem o 

controle de qualidade na medicina radiodiagnóstica e discutir a evolução das resoluções e 

instruções normativas que regulam a oferta e o controle de qualidade dos serviços de 

radiodiagnóstico no Brasil. Documentações e resoluções publicadas relacionadas ao tema foram 

analisadas e comparadas. Subsequentemente, foi descrita a sua contribuição direta para a 

proteção radiológica, bem como as precauções para minimizar a exposição de profissionais e 

pacientes em instituições de saúde que utilizam algum tipo de radiação. A realização de testes de 

controle de qualidade, seguindo estritamente a legislação em vigor, assegura equipamentos de 

radiodiagnóstico devidamente calibrados e mantendo desempenho adequado. Palavras-chave: 

física médica; controle de qualidade; radiodiagnóstico; radiologia; proteção radiológica. 
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RESUMO: 

Estudos internacionais têm demonstrado que o acompanhamento regular da qualidade das 

imagens na radiologia e na mamografia tem impacto positivo nos programas de controle de 

qualidade (CQ) dessas modalidades de diagnóstico. Por serem realizados com menor 

periodicidade e poderem ser executados sem a presença de um especialista, estes ensaios exigem 

o uso de simuladores próprios e metodologias particulares que permitam sua aplicação rotineira na 

prática clínica. Neste sentido, o presente trabalho avaliou a implementação na prática clínica dos 

ensaios de controle de qualidade remoto propostos pela Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA Human Health Series – Nº39). Simuladores recomendados pela publicação da IAEA foram 

fabricados utilizando materiais disponíveis no mercado nacional (placas de acrílico, cobre e 

alumínio). Imagens destes simuladores foram adquiridas utilizando sistemas digitais e de radiologia 

computadorizada, em equipamentos de radiografia convencional e mamografia. Na análise das 

imagens foi empregado o programa desenvolvido e disponibilizado pela IAEA (ATIA), que quantifica 

de forma automática métricas avançadas de avaliação de qualidade de imagem, como SNR, SDNR, 

MTF, NNPS e índice de detectabilidade (d’), além de identificar artefatos na imagem e gerar mapas 

de variância. Os resultados obtidos indicam que é possível avaliar métricas quantitativas de 

qualidade de imagem ainda não incorporadas na rotina tradicional de CQ com simuladores de baixo 

custo e viável a partir do material disponível no mercado nacional. A avaliação periódica destas 

métricas, com periodicidade semanal ou mensal, deve facilitar a identificação de mudanças de 

desempenho dos sistemas de imagem, contribuindo para a implementação de práticas corretivas 

antes mesmo do controle de qualidade anual tradicionalmente exigido pelas normativas da 

ANVISA. 
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RESUMO: 

Com a publicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2019, Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 330 e publicações complementares como Instruções Normativas, os serviços 

de Ressonância Magnética passaram a ter normas com intuito de regulamentar a segurança de 

pacientes e profissionais do setor. Neste trabalho, foram apresentados os desafios na 

implementação de um Programa de Garantia de Qualidade no setor de RM, que compreende: 

zoneamento do setor de acordo com o estabelecido pela Instrução Normativa nº 97; treinamentos 

adequados para os trabalhadores de níveis 1 e 2; e testes de controle de qualidade dos 

equipamentos. Os resultados mostram a importância de se adequar o setor de RM às normativas 

vigentes. Demonstramos que a cultura de segurança em RM depende de sinalização indicando as 

zonas, treinamento adequado para profissionais e funcionamento adequado dos equipamentos, 

dentro dos limites estabelecidos pelas normativas vigentes. Além de manutenção de qualidade de 

imagem, e prevenção de acidentes. Apesar de já implementado, de acordo com as novas 

tecnologias, o Programa de Garantia de Qualidade continua em constante evolução dentro do setor. 
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RESUMO: 

A implementação do teste de qualidade da imagem realizada se dispôs a analisar quantitativamente 

os parâmetros exigidos pela IN nº 90 (resolução espacial e resolução de baixo contraste). 

Parâmetros adicionais como CNR e SNR também analisados com o objetivo de complementar a 

avaliação do teste, tornando assim a avaliação mais rigorosa e qualificada. O uso do software 

ImageJ e do simulador TOR 18FG permitiram a obtenção de dados quantitativos para as análises 

realizadas. Para verificar a reprodutibilidade do teste a metodologia para o controle de qualidade 

deverá ser aplicada todos os anos, a fim de cumprir os requisitos da IN 90 e uma conclusão sobre 

sua efetividade ser verificada. 
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RESUMO: 

Os procedimentos hemodinâmicos são de fundamental importância no diagnóstico ou tratamento 

de diversas patologias associadas a cardiologia, angiologia, nefrologia e outros representando um 

grande aliado da medicina diagnóstica e terapêutica. De acordo com as Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia para realização de serviços de hemodinâmica, o local deve conter, pelo 

menos, um equipamento com imagem digital de alta qualidade, com aquisição em tempo real, 

controle de qualidade de imagem realizado de forma periódica como parte da otimização da 

proteção radiológica, além de controle mensal de toda a equipe médica em relação à exposição à 

radiação ionizante por meio de dosímetros. De forma semelhante, as condições da sala de prática 

intervencionista também são relevantes para garantir um procedimento hemodinâmico eficiente, 

em especial uma iluminação adequada que permita acomodação, adaptação e sensibilidade ao 

contraste do cirurgião intervencionista, importante para uma boa visualização das imagens geradas 

durante a técnica. Nesse sentido, o presente estudo investigou a influência da iluminância 

ambiental incidente na tela do monitor presente na sala de Hemodinâmica. Para isso, placas de 

PMMA foram criteriosamente dispostas para simular uma situação de baixo contraste e expostas à 

radiação, tanto no modo normal como no de baixa dose de fluoroscopia disponíveis no aparelho de 

hemodinâmica, e por meio de um fotômetro mediu-se a luminância na tela do monitor em 12 

cenários distintos de iluminação da sala. Os resultados mostraram que o posicionamento das 

luminárias, de acordo com as medidas de luminância realizadas em cada cenário, pode influenciar 

na visualização de estruturas de baixo contraste na tela do monitor, e que o fato das luminárias 

estarem acesas ou parcialmente apagadas na sala de Hemodinâmica, pode constituir um 

importante fator para assegurar o conforto visual do médico responsável pelo procedimento. 

Palavras-chave: hemodinâmica; iluminância; fotômetro; luminância; baixo contraste; proteção 

radiológica. 
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RESUMO: 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para conseguir correlacionar a 

qualidade da imagem com as informações contidas no arquivo DICOM. Para isso, foi encontrado 

um banco de dados de imagens de objetos simuladores da ACR no formato DICOM; e estudou-se 

as tags potencialmente relevantes para o controle de qualidade e sendo feita uma análise 

simultânea, com base em métricas estatísticas do histograma, de todas as imagens, visando uma 

tendência entre os parâmetros de técnica utilizados. 
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RESUMO: 

O estudo da interação da radiação ionizante com tecido e órgãos humanos em procedimentos 

diagnósticos ou terapêuticos requer a utilização de materiais com coeficientes de atenuação linear 

semelhantes aos dos tecidos biológicos, chamados de “materiais tecido-equivalente”. Daí a 

necessidade de se caracterizar esses materiais. Um dos objetivos deste trabalho é avaliar uma 

metodologia experimental para obtenção do coeficiente mássico de atenuação linear de materiais 

para cada energia dos feixes de raios X polienergéticos medidos por espectrometria de raios X. 

Essa metodologia é pouco discutida na literatura. Além disso, como aplicação, temos como objetivo 

caracterizar materiais de impressão 3D e compará-los à tecidos mamários pela determinação dos 

coeficientes mássicos de atenuação linear. O método consiste em medir espectros de raios X 

utilizando um detector de CdTe em geometria de feixe estreito, incidentes e transmitidos para 

diferentes espessuras de materiais. Para cada energia da distribuição, uma curva de atenuação é 

construída e o coeficiente de atenuação linear é determinado. Utilizamos inicialmente a metodologia 

para avaliar 4 materiais de referência de diferentes densidades a saber: PMMA, Alumínio, Prata e 

Cobre. Em seguida foram avaliados 5 materiais de impressão 3D candidatos à material substituto 

à tecido mamário. Com relação à metodologia estudada os resultados apresentaram correlação 

direta entre os valores de coeficientes mássicos de atenuação linear experimentais e os valores de 

referência. Com relação aos materiais de impressão 3D analisados, os resultados mostram que 

dois dos materiais de impressão 3D (os nomeados BV e WV) podem ser considerados possíveis 

substitutos do tecido adiposo e glandular, respectivamente. Apesar da metodologia ter sido 

validada, algumas limitações, tais como baixo número de contagens nos espectros e resolução do 

detector, devem ser consideradas para caracterizar os materiais de impressão 3D e obter melhores 

conclusões para outros materiais futuramente. 
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RESUMO: 

A tomografia computadorizada (TC) é uma técnica que utiliza radiação ionizante para aquisição de 

imagens em cortes. Para garantir o correto funcionamento do equipamento e a qualidade da 

imagem para um diagnóstico adequado, a otimização das exposições médicas às radiações, bem 

como o controle de qualidade do equipamento de TC são necessários, conforme recomenda a 

Resolução RDC nº 330 em seu anexo IN nº 93. A dose de radiação usada nos exames de TC deve 

ser a menor possível para gerar uma imagem com qualidade diagnóstica. O objetivo do trabalho é 

sugerir protocolos otimizados que podem ser utilizados na prática clínica nos exames de rotina. A 

relação contraste ruído (RCR) e o CTDIvol foram usados para o cálculo de figuras de mérito (FOM). 

O fantoma do fabricante (TOS) foi usado para calcular a RCR e o CTDIvol indicado pelo 

equipamento foi registrado. O critério estabelecido para definir o melhor protocolo foi baseado no 

FOM. Para a otimização em exames de crânio, o protocolo que mais se destacou promoveu um 

aumento no FOM de 24,9% em relação ao protocolo utilizado na prática clínica. Dentre os 

protocolos de tórax e abdômen, o que mais se destacou pelo valor do FOM, foi o que aumentou o 

valor de tensão de 120 kVp para 135 kVp. Neste protocolo, o valor de FOM aumentou em 8,4% em 

relação ao protocolo rotina. Outros protocolos foram testados e maiores reduções de CTDIvol foram 

registradas possibilitando um processo de otimização. Palavras-chave: tomografia 

computadorizada (TC); proteção radiológica; otimização; CTDIvol; relação contraste ruído (RCR); 

figuras de mérito (FOM). 
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RESUMO: 

: O Programa de Residência Multiprofissional em Física Médica do Radiodiagnóstico da 

Universidade Federal de Sergipe foi iniciado em 2019, tendo atualmente 5 residentes. Dada a 

importância deste Programa para a especialização de graduados em Física Médica, o objetivo 

deste estudo foi caracterizar socioeconomicamente os residentes atuais e conhecer as suas 

perspectivas de futuro profissional. Trata-se de estudo de caráter quantitativo, realizado por meio 

de questionário com 14 questões abertas e fechadas aplicadas aos 5 residentes; desses, 4 são do 

sexo masculino e 1 do sexo feminino, sendo eles brancos ou pardos, com idades entre 23 e 60 

anos. Todos eles são egressos de Universidades Federais, 4 deles participaram de programas de 

iniciação científica ou tecnológica durante a graduação. Todos dependem exclusivamente da bolsa 

de residência para subsistência. Após a conclusão 60% deles deseja concurso público, os outros 

40% se dividem entre ingressar no setor privado ou carreira acadêmica. Palavras-chave: 

Radiodiagnóstico; Residência; Física Médica. 
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RESUMO: 

El objetivo de este trabajo es desarrollar programas de control de calidad de imágenes con el 

software Matlab que permitan la automatización del análisis de imágenes en áreas de 

radiodiagnóstico, incluyendo imágenes de tomografía computada (TC), rayos X convencionales y 

mamografía. Para cada uno de estos equipos de imágenes, se diseñó un software de análisis de 

imágenes automático programado en MATLAB. Esto permitió crear una interfaz simple y robusta, 

capaz de acelerar los tiempos de medición y garantizar la repetibilidad de las pruebas. 
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RESUMO: 

Recentemente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a RDC No 611/22 e as 

Instruções Normativas 96, de 27 de maio de 2021, revogando a Portaria 453/98 e a Instrução 

Normativa - IN nº 58, de 20 de dezembro de 2019. É de suma importância a sua atualização devido 

ao impacto do avanço tecnológico, principalmente no que concerne a ultrassonografia, pois a antiga 

portaria não especificava testes de controle da qualidade para tal especialidade. O objetivo do 

presente trabalho foi apresentar um panorama da evolução quantitativa tanto dos equipamentos de 

US convencionais quanto dos diagnósticos por ultrassonografia no Brasil, além de apresentar uma 

projeção do número de transdutores a serem testados diariamente de forma a atender o quantitativo 

de equipamentos de US convencionais em uso no Brasil. Atualmente, existem 16.942 

equipamentos de US convencionais no Brasil e estima-se que em 2032 o quantitativo seja de 

aproximadamente 26.000; média de 7,74 por 100 mil habitantes. Até janeiro de 2022, foram 

realizados 1.327.709 exames de diagnóstico por ultrassonografia no Brasil, número que expressa 

o quão importante é manter um programa de garantida da qualidade dos equipamentos de US. Em 

2021, teriam que ter sido testados aproximadamente 202 transdutores por dia no Brasil para 

contemplar todos os equipamentos de US convencionais, e estima-se que este número aumente 

para 329 em 2032. Neste cenário que se desenha, a inserção de uma normativa como a IN 96 será 

de grande valia para auxiliar na garantida da qualidade dos equipamentos de US como um todo, 

mas particularmente naqueles convencionais, tema do presente trabalho 
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RESUMO: 

Propósito: A Cardiologia Intervencionista (CI) realiza intervenções diagnósticas e terapêuticas 

guiadas por fluoroscopia, uma das práticas médicas com as maiores doses de radiação. 

Estabelecer um nível de referência para estas doses é essencial para a segurança do paciente. Em 

2017, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica em sua Publicação nº 135 (ICRP 135), 

revisou a metodologia para definição do DRL (Diagnostic Reference Level), ferramenta de 

otimização de procedimentos radiológicos diagnósticos e intervencionistas. O objetivo deste 

trabalho foi realizar uma revisão sobre o estado da arte do DRL em procedimentos de CI após a 

publicação da ICRP 135. Métodos: Utilizou-se o banco de dados online PubMed com seus 

operadores booleanos e os MeSH Terms: Diagnostic Reference Levels, Interventional 

Radiography, Coronary Angioplasty, Coronary Angiography, Percutaneous Coronary Interventions, 

Transcatheter Aortic Valve Implantation, Cardiac Catheterization, Radiation Dosage e Fluoroscopy. 

Resultados: A análise dos resultados foi feita por três revisores de forma independente em etapas, 

sendo que por fim restaram 7 artigos para análise dos dados. Foram coletados dados como: PKA 

(Gy.cm²), Kar (mGy), tempo de fluoroscopia, imagens cine e séries cine para Angiografia 

Coronariana (CA), Intervenções Coronarianas Percutâneas (PCI), incluindo Angioplastia Coronária 

Transluminal Percutânea (PTCA), e Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI). Conclusões: 

A revisão demonstrou que após publicação da ICRP 135 ainda são estruturados estudos sem a 

adoção de sua metodologia. Mesmo os artigos que a referenciam, não estratificam os níveis de 

dose conforme a complexidade clínica dos procedimentos. Tendo em vista a importância da 

padronização para acurácia no estabelecimento dos valores DRL locais, nacionais e regionais, faz-

se necessária a divulgação da metodologia proposta pela ICRP para promover a cultura de 

segurança e qualidade em cardiologia intervencionista. Palavras-chave: cardiologia 

intervencionista; níveis de referência de diagnóstico; DRL; ICRP 135; proteção radiológica; física 

médica. 
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ENTIDADES: (1) UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
 

RESUMO: 

Imagens de ultrassom (US) são amplamente usadas no diagnóstico clínico. Entretanto, para 

garantir a entrega de uma imagem de qualidade ao especialista é necessária a realização de testes 

de controle de qualidade (CQ). No Brasil, os testes são estabelecidos pela Resolução - RDC no 

611/2022 e especificados na Instrução Normativa no 96/2021, da ANVISA. O teste de uniformidade 

da imagem é um dos mais importantes dentro da rotina do CQ de US. Esse estudo traz uma revisão 

da literatura de metodologias acerca do CQ de equipamentos de US que abordam o teste de 

uniformidade da imagem. Utilizando critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 9 artigos. 

A partir de 5 questões de análise e categorização concluiu-se que nos últimos anos os artigos 

referentes a métodos computacionais para o teste de uniformidade da imagem vêm aumentando, 

porém, a literatura carece de soluções completas e plenamente eficientes. 
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TÍTULO: “A Utilização do Eclipse Scripting Application Programming 
Interface (ESAPI) como uma Ferramenta para Automação em 
Processos na Radioterapia” 

AUTORES: UESLEN SANTOS DA SILVA , DIEGO DA CUNHA SILVEIRA ALVES DA SILVA 
ENTIDADES: , 

 

RESUMO: 

Uma implementação de um conciso e claro controle de qualidade em processos e fluxos em 

radioterapia é fundamental, para isso a busca por um êxito no tratamento pode ser associada com 

diversas listas de verificações em cada etapa do processo, desde a simulação, planejamento e 

entrega de dose. Este trabalho tem como objetivo principal a criação e desenvolvimento de um 

algoritmo utilizando recursos do Eclipse Scripting Application Programming Interface (ESAPI) na 

sua versão 15.6, para implementação de processos de verificações automatizadas em 

planejamentos de radioterapia, aplicado em parâmetros de todos os aceleradores lineares do 

departamento de radioterapia do Hospital de Amor (HA), sendo eles: TrueBeam, Trilogy, Unique, 

Clinac 600 e Clinac 2100C da fabricante Varian e também Synergy da Fabricante Elekta. Com uma 

interface clara e intuitiva o aplicativo apresenta para o usuário uma lista de verificação com 17 

possíveis modos de falhas identificados e incorporados na verificação de um planejamento de 

tratamento no departamento de radioterapia do HA. Como conclusões e discussões o trabalho 

apresenta a efetividade do algoritmo em ESAPI desenvolvido uma vez que as verificações de 

processos que podem apresentar algumas falhas foram definidas e identificadas pelo aplicativo. 
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TÍTULO: “Análise de parâmetros de feixes de fótons obtidos com sistema 
de varredura tridimensional” 
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RESUMO: 

A preocupação com a garantia de entrega correta e precisa da dose em radioterapia está cada dia 

mais em evidência. Diversos documentos nacionais e internacionais dão orientações de como 

realizar procedimentos que possam dar essa garantia. Uma das verificações importantes é a 

avaliação do comportamento do feixe de radiação ao longo do tempo, através da medição da 

simetria, da planura e da porcentagem de dose na profundidade. De acordo com o TG 142 da 

AAPM essas verificações são obrigatórias com frequência anual. No Instituto de Radiologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) elas 

foram realizadas com um sistema de varredura tridimensional, inicialmente com uma frequência 

trimestral para alguns parâmetros e, como a análise dos dados mostrou boa reprodutibilidade, o 

intervalo entre os testes foi ampliado para anual. Apresentam-se os resultados encontrados, com 

frequências variáveis, ao longo de diversos anos. De modo geral a simetria, a planura e o fator de 

qualidade de dois aceleradores se mantiveram praticamente sempre dentro de ± 1 % em relação 

ao valor de referência obtido durante o comissionamento das máquinas. 
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ENTIDADES: , 

 

RESUMO: 

A proposta deste trabalho foi aplicar a ferramenta de análise de risco FMEA no processo do 

Controle da Qualidade mensal do acelerador linear , cuja a finalidade foi mapear e identificar as 

etapas do processo com probabilidades de falhas operacionais e as devidas soluções baseadas 

em gestão de risco, dessa forma, em consonância com as recomendações de proteção radiológicas 

da Norma NN - 6.10. O trabalho foi desenvolvido em um centro de radioterapia, localizado na região 

sul do país. Um Mapa do Processo do CQ foi identificado. Após a identificação do mapa foi 

desenvolvida uma planilha com as etapas, modos de falhas e causas potenciais associados aos 

parâmetros de ocorrência, severidade e detectabilidade. Em seguida foi aplicada a planilha FMEA 

para todos os subprocessos identificados no mapa. Com os resultados obtidos pelo ranqueamento 

dos modos de falha para os NPRs≥ 100.Constatou-se a eficiência da ferramenta FMEA na 

identificação de modos de falhas, causas potenciais, considerados de alta prioridade para 

implementação de medidas de segurança no Programa de Gestão da Qualidade. O subprocesso 

constância da dose de referência apresentou a maior representatividade de modos de falha 

potencial com alto grau de prioridade, averiguado em diferentes etapas dos resultados.O estudo 

sugere que as estratégias de segurança sejam implementadas, a partir dos resultados obtidos para 

os 10 primeiros modos de falha do ranking do NPR. 
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TÍTULO: “Análise dosimétrica em órgãos em risco de indivíduos 
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RESUMO: 

No último ano no Brasil, estimou-se 40.990 novos casos de câncer de cólon e reto, segundo o 

Instituto Nacional de Câncer, por consequência, nos últimos anos, o Brasil teve aumento 

significativo de Radioterapia hipofracionada devido ao avanço das tecnologias e, sobretudo, com o 

advento da pandemia por Covid-19. Estes esquemas de tratamento denotam tempo reduzido de 

tratamento, entregando dose diária maior ao volume alvo, quando comparado ao tratamento 

convencional. Dentre as técnicas de hipofracionamento está o esquema Reto Short Course, 

protocolo de dose de 25 Gy entregue em 5 frações para o câncer retal. Neste trabalho foram 

incluídos para a pesquisa dados de planejamento de radioterapia do câncer de reto tratados no 

esquema Short Course, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foram incluídos 18 indivíduos com 

diagnostico de carcinoma de reto tratados no período entre janeiro de 2021 e setembro de 2021. O 

objetivo deste trabalho foi analisar o perfil dosimétrico do tratamento de câncer de reto com a 

técnica de hipofracionamento short course. Foram avaliadas doses em PTV e nos órgãos de risco 

bexiga, fêmur direito e esquerdo e intestino delgado. Os resultados deste estudo, obtidos pela 

avaliação retrospectiva de DVH, demonstraram alta cobertura de dose no PTV utilizando a técnica 

VMAT, atendendo, na maior parte dos casos, os critérios de aprovação do planejamento. O perfil 

dosimétrico nas estruturas sadias adjacentes ao volume alvo respeita, em sua maioria, os limites 

sugeridos. 
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TÍTULO: “Aprendizado de Máquina para a determinação da sensibilidade 
do dosímetro em gel” 

AUTORES: KAREN GONÇALVES TOZZI , JESSICA CAROLINE LIZAR (1), JULIANA 
FERNANDES PAVONI (1) 

ENTIDADES: (1) USP-RP 
 

RESUMO: 

A dosimetria gel tridimensional tem crescente aplicação em radioterapia, sendo os géis poliméricos 

com leitura da distribuição de dose usando imagens de ressonância magnética (IRM) os mais 

utilizados. Uma etapa importante no processo de dosimetria gel é a necessidade de calibração dos 

lotes de dosímetros, onde é analisada a sensibilidade desses géis, o que muitas vezes exige um 

tempo significativo para sua realização. Para redução do tempo envolvido neste processo 

desenvolvemos um algoritmo preditor da sensibilidade (coeficiente angular – Slope – da curva de 

calibração do gel) baseado em aprendizado de máquina e nas características de textura extraídas 

das IRM das amostras de gel irradiados. O modelo de regressão mostrou-se satisfatório para a 

predição do Slope, podendo assim, analisar a sensibilidade dos dosímetros. 
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TÍTULO: “Automatização da Determinação dos Campos na Radioterapia 
de Mama: Desenvolvimento e Comparação entre Dois 
Algoritmos” 
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RESUMO: 

Na radioterapia do câncer de mama, em que se utilizam campos tangentes, a escolha manual da 

angulação do gantry leva em consideração o volume de tecido sadio irradiado. O objetivo deste 

trabalho foi desenvolver, validar e comparar dois algoritmos para automatizar a seleção dos ângulos 

dos campos tangentes na radioterapia do câncer de mama. Um dos algoritmos escolhe as 

angulações das tangentes através da determinação da menor área da projeção do volume alvo de 

tratamento na projeção do feixe (Script_PTV); o outro (Script_PULMAO) considera o ângulo que 

possui a menor área de intersecção do volume alvo com o pulmão ipsilateral na projeção do feixe. 

Essas áreas foram calculadas com o Método de Gauss. Foram analisados retrospectivamente 55 

planejamentos para o tratamento de câncer de mama sem irradiação nodal, sendo 31 para o lado 

esquerdo e 24 para o lado direito. Os desvios absolutos entre os ângulos obtidos manualmente e 

os Script_PTV e Script_PULMAO foram diferentes (z = -5,27, p < 0,001). Para o Script_ PTV a 

mediana, o primeiro e terceiro quartil foram, respectivamente, 2,50; 1,00 e 4,50 graus. Para o 

Script_ PULMAO esses resultados foram, respectivamente, 1,35; 0,50 e 2,50 graus. A proporção 

de incidências na mama contralateral no grupo cujos desvios absolutos foram maiores ou igual a 4 

graus foi maior do que no grupo em que as diferenças foram inferiores a 4 graus (p < 0,001). Isso 

indica a relevância da ponderação da incidência dos feixes na mama contralateral na determinação 

dos ângulos de gantry. Além disso, as menores diferenças e dispersões dos resultados do 

Script_PULMAO, em relação à determinação manual das angulações do gantry, sugerem que esta 

abordagem é mais adequada dosimetricamente do que a do Script_PTV. 
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TÍTULO: “Avaliação da implementação do I’mRT Matrixx para controle de 
qualidade diário em radioterapia” 
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RESUMO: 

O controle de qualidade em radioterapia tem como objetivo garantir que as características do 

acelerador linear não apresentem variações significativas de seus valores de linha de base. As 

tolerâncias dos testes variam de acordo com sua periodicidade, sendo diários, mensais ou anuais. 

Os testes diários recomendados pelo Task Group 142 report incluem parâmetros de segurança, 

mecânicos e dosimétricos que podem afetar o tratamento do paciente, sendo: constância do fator 

calibração, geometria dos lasers, indicadores de distância fonte-superfície, tamanho de campo, 

monitoramento audiovisual, indicação visual de feixe ligado e segurança da porta. Destes testes, 

de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), é obrigatório a realização diária 

de testes de segurança e o fator de calibração da máquina. Para isso, é necessário um dispositivo 

que auxilie a contemplar todos os testes e seja de fácil manuseio aos usuários. O objetivo deste 

estudo é avaliar a implementação do dispositivo I''mRT MatriXX e estabelecer um procedimento 

operacional padrão (POP) para o controle de qualidade diário em radioterapia para feixes de 

elétrons e fótons. Os dados foram avaliados de abril de 2019 a novembro de 2021. Os valores da 

constância do fator de calibração encontrados de todas as energias de fótons e elétrons, durante o 

período de três anos, estavam dentro do limite de tolerância de 3%. A partir da avaliação dos 

resultados, conclui-se que o I''mRT MatriXX apresenta a segurança necessária para o uso clínico, 

conforme recomendações das regulações e normas vigentes. A concordância com os valores 

encontrados na dosimetria mensal, comprova a confiabilidade dos dados obtidos pelo dispositivo. 

Assim, conseguimos observar vantagens de confiabilidade, praticidade e eficiência na execução 

dos controles de qualidade diários em radioterapia. Palavras-chave: radioterapia; controle de 

qualidade; fator de calibração. 
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TÍTULO: “Avaliação das Doses Devido aos Nêutrons em Protonterapia 
FLASH e Convencional” 
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ENTIDADES: , 
 

RESUMO: 

O efeito FLASH protege tecidos saudáveis enquanto mantém o controle tumoral. O efeito foi 

validado por meio de feixe de prótons. A proposta para tratamento FLASH com feixe de prótons 

não utilizaria o pico de Bragg. O aumento da intensidade do feixe e da energia das partículas levam 

a geração de maior quantidade de nêutrons. O objetivo desse trabalho é avaliar a dose devido aos 

nêutrons gerados na interação com os componentes do acelerador na protonterapia FLASH em 

relação à convencional. A avaliação das doses foi realizada por meio de simulações de Monte Carlo 

com o código TOPAS MC. Os resultados encontrados mostram que a dose de nêutrons na técnica 

FLASH seria cerca de 100 vezes maior que na técnica convencional. Ainda assim, a dose estaria 

abaixo de 1% da dose prescrita. Trabalhos futuros devem levar em consideração grandezas que 

contabilizem os efeitos biológicos. 
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TÍTULO: “Avaliação das Respostas das Câmaras de Ionização Tipo Poço 
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RESUMO: 

Este trabalho apresenta uma análise dos resultados das calibrações de câmaras de ionização tipo 

poço, utilizadas para a determinação da intensidade das fontes de Ir-192 de braquiterapia de alta 

taxa de dose, dos hospitais e clínicas das diferentes regiões do Brasil. Essas calibrações foram 

realizadas pelo Laboratório de Ciências Radiológicas da UERJ, no período de 2015 a 2020. São 

apresentados os resultados de 163 fatores de calibração das câmaras de ionização tipo poço dos 

usuários, considerando câmaras fabricadas pela SI e PTW. Esses resultados evidenciam a 

importância da calibração dessas câmaras no intervalo de dois anos, como recomendado pela 

autoridade reguladora, bem como, a avaliação de resposta dessas câmaras de acordo com os dois 

fabricantes estudados nesse trabalho. 



 

De 08 a 11 de junho de 2022 
Fortaleza, CE - Brasil 

ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER EIXO TEMÁTICO: RADIOTERAPIA 

 

TÍTULO: “Avaliação de Doses Absorvidas Devidas ao Uso de Sistemas de 
CBCT na Radioterapia” 

AUTORES: BRUNA LAMIS ALVARENGA (1), CRYSTIAN WILIAN CHAGAS SARAIVA (1), 
DELANO VALDIVINO SANTOS BATISTA (1), BRUNA CESIRA FOLADOR (2), 
LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA ROSA (3), MARCUS ALEXANDRE VALLIM DE 
ALENCAR (4) 

ENTIDADES: (1) INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, (2) CURIE ACESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA, (3) 
IRD/CNEN, (4) INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA - IRD/CNEN 

 

RESUMO: 

O sistema de aquisição de imagem Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) na radioterapia 

consiste em um tubo de raios X de feixe cônico ortogonal a um painel detector, instalado em um 

acelerador linear. Porém, o seu uso acrescenta dose de radiação ao paciente além da dose de 

tratamento. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o acréscimo de dose em alguns órgãos 

devido ao uso dos modelos: XVI da Elekta Medical Systems e TrueBeam XI da Varian Medical 

Systems. As maiores doses absorvidas avaliadas foram nos fêmures, decorrentes de irradiações 

de presets de pelve e próstata, sendo de 21 ± 2 cGy com o XVI e de 12 ± 1 cGy com TrueBeam XI. 

Se os fêmures estiverem no volume alvo, em um fracionamento convencional de 180 a 200 

cGy/fração, a interferência no valor de dose de tratamento ultrapassa o limite recomendado pelo 

ICRU 24 de 5%, sendo aproximadamente de 5,9% a 11,1%. 
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TÍTULO: “Avaliação do movimento inter-fração com diferentes acessórios 
de imobilização para SBRT em câncer de pulmão” 
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RESUMO: 

O câncer de pulmão configura-se entre os principais em incidência no mundo, ocupando a primeira 

posição entre os homens e a terceira posição entre as mulheres. O objetivo geral deste estudo é 

comparar os deslocamentos vertical, longitudinal e lateral de pacientes que realizaram radioterapia 

estereotáxica corpórea (SBRT, do inglês, stereotactic body radiation therapy) de pulmão utilizando 

diferentes acessórios de imobilização, utilizando as técnicas VMAT (do inglês, volumetric 

modulated arc therapy) e IMRT (do inglês, intensity-modulated radiation therapy). O estudo envolve 

apenas o uso de dados retrospectivos de imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico 

(CBCT, do inglês, cone beam computer tomography) de indivíduos que já finalizaram seus 

tratamentos radioterápicos. A comparação entre os deslocamentos obtidos durante o tratamento 

do paciente e o conjunto de imobilização utilizado será feita através da ferramenta Offline Review 

disponível no sistema Eclipse, obtendo o deslocamento realizado durante todo o curso do 

tratamento nas três direções com a média existente de cada uma, visando determinar se existem 

diferenças significativas entre os acessórios utilizados 
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TÍTULO: “Avaliação dosimétrica para diferentes regiões do dispositivo 
eletrônico de imagem PortalVision™ aS1000” 

AUTORES: DENNYLSON WILLIAN LEMOS MACHADO , ANDRÉ VINÍCIUS DE CAMARGO 
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ENTIDADES: (1) HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS 
 

RESUMO: 

Os dispositivos eletrônicos de imagem portal substituíram o uso de filmes radiográficos 

convencionais na radioterapia. O uso destes dispositivos foi ampliado como uma ferramenta 

dosimétrica para verificação de controle da qualidade de paciente-específico e/ou controle da 

qualidade em aceleradores lineares. Como para qualquer dosímetro se faz necessário o 

conhecimento e avaliação das características dosimétricas e quantidades influentes deste 

dispositivo. Neste trabalho foi possível avaliar o desempenho e a resposta do PortalVision™ 

aS1000 de um acelerador linear Varian Trilogy® como dosímetro. Comparações foram feitas para 

diferentes regiões do portal e duas energias distintas, 6 e 10 MV. Os resultados obtidos mostram 

uma variação substancial de resposta nas extremidades da matriz de diodos (regiões A, C, G e I), 

em alguns casos essas diferenças foram da ordem de 15% para os diversos testes executados. Já 

quando comparamos irradiações no eixo central do detector (região E) para duas energias distintas, 

as diferenças são da ordem de 3%. O objetivo do trabalho foi alcançado uma vez que foi possível 

avaliar o dispositivo como instrumento dosimétrico. 
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RESUMO: 

A técnica Lattice é uma Radioterapia Espacialmente Fracionada, com altas doses localizadas no 

volume do tumor, em vértices esféricos de uma matriz tridimensional. O objetivo deste estudo é 

verificar a viabilidade da técnica Lattice com a conferência end-to-end. O planejamento foi avaliado 

com Dispositivo Eletrônico de Imagens Portais (EPID) do acelerador linear da Varian TrilogyTM 

através da análise gama 2D e com um conjunto dosimétrico, composto por uma câmara de 

ionização PinPoint e um eletrômetro, posicionado nas regiões de pico e de vale da técnica Lattice 

no objeto simulador antropomórfico “STEEV”. Todos os campos foram aprovados pela análise 

gama com os parâmetros adotados clinicamente no Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA-HC I). Nas medições realizadas com a PinPoint, foi obtido uma diferença 

máxima do valor de dose de 4,84% em relação ao valor planejado. Tal resultado coincide com o 

valor recomendado pelo Human Health Series nº31 da Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA) de 5% de erro na entrega da dose. Com esse resultado, pretende-se incluir na rotina essa 

técnica de tratamento. 
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RESUMO: 

O câncer de mama é um dos que mais acometem e possui maior taxa de mortalidade em mulheres. 

A radioterapia é a forma de tratamento mais comum, podendo ser dividida em três técnicas, 

dependendo do protocolo de tratamento: convencional, hipofracionada e FAST. Este trabalho 

compara as três técnicas utilizando um modelo de Probabilidade de Controle Tumoral (TCP) a partir 

de protocolos e parâmetros radiobiológicos de câncer de mama obtidos da literatura. Taxa de 

repopulação e critérios de parada são considerados. O controle tumoral se mostrou mais sensível 

à taxa de dose do que à dose total, privilegiando a técnica FAST para erradicação do tumor. Devido 

à baixa agressividade do tecido, o controle tumoral não é afetado significativamente, mesmo nos 

intervalos sem irradiação, como nos finais de semana. A TCP é uma ferramenta analítica importante 

na escolha de protocolos radioterápicos, permitindo otimizar tempo e custos na escolha de técnicas 

mais promissoras. 
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RESUMO: 

Este trabalho apresenta o Sistema de Controle da Qualidade do serviço de calibração de câmaras 

de ionização tipo poço utilizadas para determinação da intensidade de kerma no ar de fontes de Ir-

192 de braquiterapia de alta taxa de dose, do Laboratório de Ciências Radiológicas da UERJ. São 

apresentados os resultados da estabilidade de resposta a longo prazo dos fatores de calibração 

das câmaras de ionização tipo dedal e das câmaras de ionização tipo poço que são utilizadas como 

padrões de referência. Foi feita uma análise estatística das respostas dos dois tipos de câmaras 

usadas como referência, comprovando a confiabilidade metrológica dos padrões de referências 

utilizados neste serviço. 
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RESUMO: 

El objetivo es desarrollar un software para control de calidad basado en MATLAB capaz de analizar 

imágenes portales, provenientes del EPID iView GT de ELEKTA, con el fin de implementar una 

nueva metodología de controles mecánicos, dosimétricos y funcionamiento del MLC de un 

acelerador Infinity con cabezal Agility de ELEKTA. La hipótesis es que el EPID puede ser utilizado 

como una herramienta de control de calidad para parámetros mecánicos del acelerador lineal. El 

software desarrollado abarca el análisis de parámetros del acelerador tales como: planicidad, 

simetría y tamaño de campo del haz de radiación en isocentro; campos de prueba para el colimador 

multilámina, particularmente conformación de campos asimétricos y campo de 7 segmentos; 

evaluación de la desviación del isocentro radiante a partir del test de starshot y Winston-Lutz (WL). 

Los resultados obtenidos permiten validar al EPID como herramienta de control de calidad, 

reduciendo los tiempos de montaje y de procesamiento. 
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RESUMO: 

O objetivo do estudo é descrever a aplicação do algoritmo de registro rígido desenvolvido em um 

microsserviço no software RT Connect por meio de um experimento com um phantom pélvico. Foi 

realizada uma tomografia computadorizada do phantom e criado um deslocamento nominal de 

+30mm nas direções lateral, vertical e longitudinal. O registro entre as imagens de radiografias 

digitalmente reconstruídas (DRR) e as imagens radiografia computadorizada (CR) resultou em 

valores de deslocamento do CR (medido) em relação ao DRR (nominal) menor que 1 mm. Os 

resultados mostraram-se promissores, mas uma investigação aprofundada é necessária para 

avaliar todo o potencial do método. 
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RESUMO: 

A solução Fricke é um dosímetro químico que se baseia na oxidação de íons ferrosos a íons férricos 

após interação da radiação ionizante com a solução. No tratamento com radioterapia é necessária 

alta precisão exatidão no cálculo da dose entregue ao paciente para se obter o resultado desejado 

no controle de tumores, minimizando as complicações em tecidos sadios. Porém, as incertezas 

envolvidas na determinação da dose absorvida na água ainda são altas, pois dependem de fatores 

de correção inerentes à câmara de ionização. Este projeto visa estudar o uso da dosimetria Fricke 

na determinação absoluta da dose absorvida na água em feixes de fótons e de elétrons de 

aceleradores lineares. O principal objetivo é reduzir as incertezas envolvidas no processo de 

radioterapia, aumentando assim a exatidão e a precisão na dose entregue aos pacientes 

submetidos à esta terapia. 
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RESUMO: 

O tratamento radioterápico envolve diversas variantes que podem influenciar na efetividade do 

tratamento e sua reprodutibilidade, destaca-se as incertezas geométricas e seus erros intrínsecos. 

Por este motivo, existem estratégias para medir e corrigir essas incertezas durante o tratamento, a 

principal delas é o controle de posicionamento pelo portal filme. O trabalho proposto discorre sobre 

o desenvolvimento de uma ferramenta web para realizar o registro de imagem de portais para 

localização de tumores na radioterapia. Foi realizada uma validação do sistema utilizando imagens 

de um phantom pélvico. As imagens do phantom foram avaliadas usando as ferramentas do 

software proposto e possibilitou acompanhar o deslocamento do paciente. 
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RESUMO: 

Para feixes de raios X na faixa de média energia, a dosimetria de referência é estabelecida em 

termos de kerma no ar. A dosimetria Fricke tem mostrado grande potencial para medidas absolutas 

da dose absorvida na água para faixas de alta energia. Portanto, o objetivo principal deste trabalho 

foi comparar a dose absorvida na água para feixes de raios X de média energia obtidos através da 

dosimetria Fricke com aquela obtida a partir da taxa de kerma do ar. Os valores de dose absorvida 

na água obtidos pela dosimetria Fricke foram comparados aos obtidos pelo protocolo padrão, 

utilizando o Z-score. Os valores do Z-score foram menores que 2 para todas as medidas de dose 

absorvida pela água, o que significa que os valores obtidos pela dosimetria Fricke são equivalentes 

aos obtidos pelo protocolo de referência. A solução de dosimetria química demonstrou ser uma 

opção potencial como padrão para a quantidade de dose absorvida na água para qualidades de 

raios X de média energia. 
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RESUMO: 

Neste trabalho, inicialmente foram utilizados os softwares Daz Studio e o Blender para a 

modelagem do simulador antropomórfico adulto e do sexo masculino (SEAMRT). A malha (pele) 

do simulador foi posicionada de uma forma que representasse um cenário de irradiação de corpo 

inteiro (TBI), no qual, o paciente se encontra sentado com as pernas flexionadas e os braços 

esticados a frente e acima dos joelhos. Além disso, foi realizada similarmente, a modelagem da 

estrutura óssea e sua adequação ao posicionamento em questão. Posteriormente, a pele e a 

estrutura óssea do simulador foram individualmente "voxealizadas" através do software Binvox para 

depois concatená-las e, por fim, irradiá-las no cenário utilizando o software MCNPX. Para fins de 

validação do simulador elaborado, comparamos tanto os parâmetros anatômicos com a ICRP e os 

valores da dose de irradiação com simuladores disponíveis no âmbito científico. Os resultados 

mostram que o nosso simulador se apresenta adequado, no primeiro momento, para ser utilizado 

em cenários de irradiação computacional. A segunda fase deste trabalho será a introdução dos 

órgãos internos para sua total validação. 
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RESUMO: 

Com a proposta de tratamento com radioterapia (RT) de baixa dose para pacientes com pneumonia 

devido a COVID-19 e com o estudo realizado para estimar o risco de câncer (RIC) com o tratamento 

3DRT, este estudo comparou o comportamento de risco de câncer entre as técnicas 3DRT e IMRT 

sobre as idades de exposição em função das doses de 0,5 a 1,5Gy com base nas estimativas 

lifetime attributable risk (LAR). O pulmão é o órgão de maior risco, LAR >3000 casos/100.000 ≤20 

anos e 2400 casos/100.000 para idade de exposição de 40 anos. A técnica de IMRT um LAR médio 

2 vezes menor que a técnica 3DRT. No entanto, para ambas as técnicas o risco de câncer é 

significativo em jovens, então o tratamento é plausível em casos graves que não haja outras 

alternativas e que sejam utilizadas doses ≤0,5Gy. 
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RESUMO: 

A radiação interage com a matéria orgânica de maneira direta (~30% dos casos) e indireta (~70% 

dos casos). O estudo dos efeitos biológicos da radiação - principalmente sua ação indireta -, junto 

com a identificação de seus principais agentes, é essencial para o avanço e desenvolvimento de 

técnicas terapêuticas. Além disso, a reavaliação da resposta imunológica à radioterapia nos permite 

desvendar os efeitos de métodos terapêuticos mais recentes. Nesse contexto, uma técnica 

recentemente desenvolvida chamada FLASH está chamando a atenção da comunidade 

acadêmica. Ela consiste no uso de altíssimas taxas de dose, acima de 40 Gy/s, comparadas com 

o padrão de 0,1 a 0,4 Gy/s de tratamentos convencionais. A proposta dessa técnica é poupar 

tecidos sadios adjacentes, mantendo o controle tumoral. Os estudos do efeito FLASH são recentes 

o suficiente a ponto da comunidade acadêmica não compreendê-los totalmente. Este trabalho 

pretende avaliar os principais agentes e mecanismos imunológicos de linhagens celulares 

irradiadas a taxas de dose convencionais e FLASH. A primeira etapa do trabalho foi verificar a 

viabilidade da utilização do TOPAS-nBio para avaliação dos efeitos biológicos da radioterapia 

convencional. Os resultados preliminares mostram que algumas dificuldades operacionais 

relacionadas às seções de choque dos efeitos relevantes e as dimensões dos objetos irradiados 

precisam ser ainda superadas. 
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RESUMO: 

Las técnicas modernas de radioterapia requieren la caracterización de haces complejos con la 

menor incertidumbre posible. Las cámaras de ionización continúan siendo el detector de referencia; 

sin embargo, el efecto volumen, en dependencia de sus dimensiones con el tamaño del campo de 

radiación, influye en la determinación de las penumbras en la medición de los perfiles de haces de 

fotones de alta energía. Se desarrollaron diferentes estrategias y algoritmos para reducir este 

efecto; el más reciente se basa en redes de convolución neuronales e inteligencia artificial. En este 

trabajo, evaluamos la implementación de la inteligencia artificial en la medición de perfiles con 

cámaras de ionización PTW-Semiflex 3D-T31021, 0.07cm3 en haces de 6-MV WFF, 6-MV FFF, y 

sus parámetros analizados a partir de medidas y procesamiento con esta metodología en el 

software PTW-BEAMSCAN v4.5 para aplicación en dosimetría relativa en radioterapia. 
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RESUMO: 

O fluxo do tratamento de radioterapia dentro do departamento de física médica de hospitais e 

clínicas é algo complexo e envolve equipe multidisciplinar, sendo assim requer atenção em cada 

etapa do processo a fim de evitar possíveis incidentes ou acidentes que possam afetar a qualidade 

do objetivo do seu tratamento ou da sua qualidade de vida. Dentro deste contexto, o físico médico 

é o responsável por manter a organização do fluxo de tratamento e criar barreiras que possam 

mitigar a probabilidade de ocorrência de eventos não desejados. Ele é o responsável por gerir uma 

equipe multidisciplinar que envolve recepção, técnicos de radioterapia, dosimetristas, médicos 

radio-oncologistas, enfermagem e pacientes. Embora cada profissional tenha suas funções muito 

bem especificadas, o físico médico é responsável pela execução da proteção radiológica do 

departamento como um todo, sendo assim necessita gerir o fluxo dos tratamentos da maneira mais 

segura possível. Para tal, é necessário identificar o mapa de processos do departamento de 

radioterapia, com base em referências nacionais e internacionais e desenvolver barreiras de 

segurança dentro de um departamento de Física Médica. Após o mapeamento do fluxo, podemos 

acompanhar a implementação de uma barreira automatizada de fluxo dentro do Sistema de 

Planejamento, a barreira contribuirá efetivamente na sequência mais fluida e segura para o 

departamento e principalmente beneficiando o paciente. 
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RESUMO: 

O planejamento do tratamento radioterápico é realizado a partir de imagens de referência, 

geralmente tridimensionais de tomografia computadorizada (TC). Antes do tratamento, a verificação 

do posicionamento e localização do volume alvo pode ser realizada pelo sistema de tomografia 

computadorizada de feixe cônico (CBCT). A avaliação da qualidade da imagem de ambas as 

técnicas, CBCT e TC, são cruciais para garantir a visualização e localização com segurança e 

exatidão das regiões de interesse de tratamento do paciente. O objetivo deste estudo é implementar 

um controle de qualidade da imagem e avaliar seus parâmetros nos equipamentos de tomografia 

computadorizada para planejamento e tomografia computadorizada de feixes cônicos. A partir da 

implementação, foi verificado que alguns parâmetros não estavam em conformidade, sendo 

necessárias ações corretivas. Conclui-se que é de suma importância implementar rotina de controle 

de qualidade de imagens dos equipamentos utilizados na radioterapia para localização e 

planejamento dos volumes alvos de tratamento. 
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RESUMO: 

A evolução dos sistemas de planejamento e planos permite tratamentos cada vez mais elaborados. 

Podem ser obtidos diferentes planos que cumpram aos objetivos do tratamento e seja necessário 

avaliar qual plano é mais adequado para o paciente de acordo com a prescrição. Em 35 pacientes 

com próstata de baixo risco foram realizados 7 campos de IMRT, equidistribuídos a partir de um 

campo posterior, o plano foi otimizado para os volumes definidos e foram utilizados os limites do 

Quantec. Os resultados de nossos índices de referência são apresentados. Uma ferramenta de 

avaliação de plano é proposta a partir de um programa "feito em casa" realizado no Matlab que 

permite estabelecer uma categoria ou pontuação para o plano obtido. Este método proposto 

permite padronizar e categorizar o sistema de avaliação do planejamento de acordo com a 

cobertura dos PTVs e a dose recebida pelos órgãos de risco, obtendo uma avaliação rápida com 

parâmetros fixos. Este trabalho propõe uma metodologia que permite que cada clínica encontre 

seu nível de qualidade e categorize seus planos com base na experiência e realidade do serviço 

de radioterapia. Permite a melhoria contínua tomando novos níveis de referência a partir da geração 

de novos grupos de controle e/ou ampliação das informações do índice. 
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RESUMO: 

Las métricas de complejidad son variables que cuantifican que tan “complicado” es un plan de 

tratamiento. Estas variables se basan en diversos parámetros que usa un acelerador lineal (LINAC). 

Este trabajo presenta resultados del cálculo de puntaje de complejidad de modulación (MCS) y su 

correlación con la tasa de aprobación del índice gamma (GI); así como la correlación del MCS con 

diferentes parámetros de tratamientos de radioterapia. El análisis fue realizado a 28 planes de 

tratamiento para padecimientos intracraneales aplicados con un LINAC TrueBeam STx de 6 MV 

con la modalidad con filtro de aplanado con la técnica de intensidad modulada (IMRT), se 

compararon con las distribuciones de dosis calculadas con el sistema de planeación Eclipse V15.6 

y las medidas con el sistema portal (EPID). Se encontraron correlaciones moderadas (con el 

coeficiente de Pearson p<0.05) entre el GI y MCS, al igual que el MCS y unidades monitor (UM). 



 

De 08 a 11 de junho de 2022 
Fortaleza, CE - Brasil 

ANAIS DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO E IX 

LATINOAMERICANO DE FÍSICA MÉDICA DE 2022 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER EIXO TEMÁTICO: RADIOTERAPIA 

 

TÍTULO: “Optimización de dosis en vejiga y recto para tratamiento de 
cáncer ginecológico con técnica VMAT con el uso de la 
plataforma Proknow” 

AUTORES: MICAELA AGUSTINA BERTERO (1), ROCIO GONZALEZ ARMESTO 
(FUNDACION MEDICA DE RIO NEGRO Y NEUQUEN) 

ENTIDADES: (1) FUNDACIÓN MÉDICA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN 
 

RESUMO: 

En los tratamientos radiantes de pelvis ginecológica la principal preocupación es el nivel de dosis 

administrada a órganos a riesgo (OARs), siendo la vejiga y el recto los órganos críticos debido a su 

cercanía al volumen blanco. Debido a que en la actualidad no existen constraint estrictos para estos 

órganos, en este trabajo se busca encontrar parámetros de optimización de dosis para vejiga y 

recto a partir del análisis de una población de pacientes que han recibido radioterapia externa con 

técnica VMAT utilizando la plataforma Proknow de Elekta. Se compararon los histogramas dosis 

volumen (DVH) de los planes originales y optimizados, alcanzando una reducción de las métricas 

evaluadas. Con respecto al recto, la mediana de la dosis media logró reducirse un 10%, de 30 Gy 

a 27 Gy. En vejiga, la reducción de la dosis media fue de un 12%. En cuanto al PTV y la complejidad 

del plan, no se observaron variaciones significativas. 
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RESUMO: 

El propósito de este trabajo es describir el rol de la técnica SBRT (Stereotactic body radiotherapy) 

para el cáncer de riñón. El desafío fue el diseño de un plan dosimétrico para el tratamiento de un 

tumor residual inoperable cercano al hilio del riñón remanente. Dada la radioresistencia de 

Carcinoma renal se necesitan altas dosis en pocas fracciones que permitan alcanzar control local 

y baja toxicidad en órganos y tejidos circundantes. De acuerdo a la evidencia bibliográfica la SBRT 

podría ser una solución no invasiva para el control de la enfermedad cuando otras modalidades 

clínicas no son viables. Dada la complejidad del caso el análisis final se desarrolló en torno al 

número adecuado de dosis/fracciones a administrar y análisis de DVH’s, basándonos en la 

evidencia bibliográfica existente. 
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RESUMO: 

A irradiação crânio-espinhal (CSI) é tecnicamente desafiadora devido ao grande volume alvo de 

planejamento e a radiossensibilidade da medula espinhal o que requer combinações de campos de 

tratamento com diferentes isocentros devido às limitações mecânicas dos aceleradores lineares 

convencionais. Portanto, o cuidado com imobilização adequada bem como posicionamento 

reprodutível é essencial. O posicionamento do paciente na simulação pode ser feito tanto em 

decúbito ventral (prona) ou dorsal (supina). Na CSI, o paciente é muitas vezes colocado em 

decúbito ventral para facilitar a visualização da luz de campos do tratamento na pele do paciente, 

apesar da posição dorsal ser a mais utilizada para a maioria das regiões anatômicas dos 

tratamentos de radioterapia. Nesse trabalho buscamos comparar o tempo na sala de tratamento 

entre CSI simuladas em decúbito dorsal e ventral e avaliar os desvios no portal de verificação afim 

de discutir as vantagens e desvantagens dos posicionamentos. Para isso foram selecionados 5 

pacientes com irradiação crânio-espinhal que trataram em posição decúbito ventral e 17 pacientes 

que trataram em decúbito dorsal. Desses pacientes foram adquiridos os tempos de tratamento e 

as imagens de portais de posicionamento em uma avaliação retrospectiva. Nossos resultados não 

demostraram uma variação significativa de tempo de tratamento médio e erros de posicionamento 

entre as duas técnicas. 
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RESUMO: 

O ultrassom é uma técnica muito utilizada em aplicações médicas devido a suas propriedades não 

ionizante, baixo custo e fácil manuseio. Na hipertermia o ultrassom focalizado de alta intensidade 

(HIFU) vem sendo bastante empregado por concentrar toda sua energia em um ponto específico 

com precisão milimétrica, elevando assim, a temperatura a níveis citotóxicos e provocando danos 

apenas naquele tecido doente. A hipertermia em conjunto com outras técnicas de tratamento pode 

amenizar as dores causadas pelo câncer, aumentando a qualidade de vida de pacientes com 

metástases ósseas. O acrílico pode ser utilizado como simulador de osso cortical e suas 

propriedades físicas podem ser estudadas através do uso do ultrassom em tempo real, através dele 

é possível calcular a velocidade do meio e o coeficiente de expansão térmica. Neste trabalho foi 

analisado a influência da temperatura sobre a velocidade das ondas ultrassônicas longitudinais 

criticamente refratadas no acrílico obtidas empregando três transdutores com frequências distintas. 

Além dessa metodologia foi também realizado ensaios não destrutivos de ultrassom pulso-eco com 

o objetivo de estimar o coeficiente de expansão térmica, por meio de transdutores de contato. A 

velocidade do som no meio propiciou a obtenção do coeficiente térmico e do coeficiente de 

alongamento do eco ultrassônico devido ao efeito térmico. Os resultados mostraram que a 

temperatura exerce forte influência na velocidade do som. O estudo demonstrou o uso prático e 

simples de métodos de ultrassom para obtenção de constantes do material, as quais são de grande 

importância em diversas áreas. 
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RESUMO: 

O projeto em questão tem como foco a criação de um laboratório virtual para agregar novos 

insumos e possibilidades ao aprendizado de ultrassom em biomedicina para alunos de Física 

Médica e áreas afins. A partir do laboratório virtual é possível a execução de experimentos reais 

dentro do mundo online, ocasionando um aumento escalável ao acesso a laboratórios e 

equipamentos, que por diversos motivos são restritos e limitados ao uso geral por serem de alto 

custo. Nesse ínterim, disciplinas e cursos ganham a possibilidade de aumentar e democratizar seu 

ensino a variados públicos - discentes ou não -, além de maior visibilidade sobre novas ferramentas 

e metodologias. Este laboratório virtual é parte do material didático para o ensino sobre os princípios 

físicos e controle de qualidade dos equipamentos de ultrassom. 

 


