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Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Ementa: Aspectos  físicos  de  fontes  e  equipamentos  empregados  em
radioterapia  com feixes  externos  de  fótons.  Quantidades  utilizadas
para  descrição  de  feixes  de  fótons;  Aspectos  físicos  de  feixes  de
partículas;  Parâmetros  físicos  e  clínicos  de  tratamentos;
Procedimentos dosimétricos e controle de qualidade em radioterapia
com feixes externos. Braquiterapia: Tipos de fontes, aspectos clínicos
e físicos, planejamento de tratamentos, procedimentos dosimétricos e
controle de qualidade.

1. OBJETIVOS

 Apresentar ao estudante do curso de Bacharelado em Física Medica as bases físicas da radioterapia
e os equipamentos, procedimentos e técnicas empregados nesta especialidade médica.

2. CONTEÚDOS

1. Introdução – Conceitos Físicos: Revisão sobre física das radiações. Princípios de dosimetria,
quantidades, unidades e incertezas. Instrumentos para dosimetria.

2. Radioterapia:  Objetivos  da Radioterapia.  Equipamentos  para radioterapia -  feixes  externos.
Parâmetros de feixes de fótons. Mapeamento da anatomia.

3. Planejamento  em  Teleterapia:  Planejamento,  conformação  e  aspectos  biológicos.
Considerações clínicas para feixes de fótons.  Feixes de elétrons - aspectos físicos e clínicos.
Calibração de feixes de fótons e elétrons. Controle de movimentos do paciente.  Técnicas de
tratamento. 

4. Teleterapia e Braquiterapia: Técnicas diferenciadas de tratamento. Braquiterapia. Controle de
qualidade e comissionamento. Acidentes - revisão da literatura. Novas técnicas em radioterapia.
Visita a serviço de radioterapia.

5. Normas  e  Responsabilidades  Técnicas:  Normas  e  requisitos  de  segurança  e  proteção
radiológica em radioterapia

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

As competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes são:

 Compreender sobre os instrumentos, quantidades e unidades relacionadas à dosimetria em
Radioterapia.

 Demonstrar conhecimentos sobre aspectos clínicos e físicos de fontes e feixes empregados
em Radioterapia.

 Compreender  os  aspectos  de  segurança  e  radioproteção  da  Radioterapia  e  demonstrar
habilidades para preparação de seminários e treinamentos sobre tais aspectos. 
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