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RESUMO: A radioterapia é uma modalidade de tratamento onde utiliza-se radiação ionizante, 

geralmente é associada a outras categorias como cirurgia ou quimioterapia para o avanço do tratamento 

oncológico. A radiação utilizada busca destruir o tumor ou impedir que sua divisão celular se prolifere. 

Com o avanço da medicina e aparelhagem a radioterapia teve largos avanços, desde as máquinas de 

Cobalto até chegar hoje nos Aceleradores Lineares e planejamentos IMRT ou VMAT. A radioterapia 

com seus princípios de fracionamento de dose evita repopulação, reoxigena e repara a célula. O papel 

do tecnólogo durante todo tratamento é de suma importância tanto para equipe quanto para o paciente, 

com qual tem contato desde os primeiros exames de imagem para demarcações de campo para o 

tratamento até na colimação, programação de gantry, troca de blocos, colocação de máscaras, dentre 

outros acessórios. Este trabalho é uma revisão que busca ampliar o conhecimento da 

sociedade\academia sobre um tema tão importante na atualidade, onde infelizmente se tem vários novos 

casos de câncer anualmente. 
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ABSTRACT: Radiotherapy is a treatment modality where ionizing radiation is used, it is usually 

associated with other categories such as surgery or chemotherapy to advance cancer treatment. The 

radiation used seeks to destroy the tumor or prevent cell division from proliferating. With the 

advancement of medicine and equipment, radiotherapy has made great advances, from Cobalt 

machines to the Linear Accelerators and IMRT or VMAT planning today. Radiotherapy with its dose 

fractionation principles prevents repopulation, reoxygene and repairs the cell. The role of the 

technologist throughout the treatment and paramount importance both for the team and for the patient, 

with whom he has contact since the first imaging exams for field demarcations for treatment to 

collimation, gantry programming, block exchange, mask placement , among other accessories. This 

work is a review that seeks to broaden the knowledge of society \ academy on such an important topic 

today, where unfortunately there are several new cases of cancer annually. 
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1. INTRODUÇÃO 

A radioterapia é um tratamento no qual se utiliza radiação ionizante, sendo 

essa uma energia em trânsito, que permite destruir, eliminar ou impedir que as células 

de um tumor aumentem seu tamanho. Em parte relevante dos casos de tratamento 

oncológico, a radioterapia pode ser associada com a quimioterapia ou cirurgia. É 

válido ressaltar que durante o tratamento essa radiação não será vista ou sentida pelo 

paciente (ROS, 2015). 

Existem duas divisões nesta modalidade de tratamento, que serão 

indicadas/realizadas de acordo com a localização do tumor, a teleterapia e a 

braquiterapia. Esta revisão levará à comunidade científica o avanço nas técnicas de 

teleterapia, (que também pode ser chamada de Radioterapia Externa), do 2D ao 

VMAT. 

No ano de 1900 iniciou-se a utilização da radioterapia externa, tal técnica teve 

seu possível uso e impulso devido à grande cientista ganhadora do Prêmio Nobel Marie 

Curie. Com o passar dos anos, foram construídas unidades de Cobalto, Aceleradores 

Lineares, simuladores, e sistemas computadorizados de planejamento, assim como 

equipamentos de alta taxa de dose, com novos isótopos radioativos para braquiterapia 

e teleterapia. 

Todos estes equipamentos, diferentemente dos da radiologia convencional de 

diagnostico, são dedicados, unicamente, ao tratamento das neoplasias malignas. Neste 

contexto a radiação é usada para tratamento de tumores por ter uma absorção seletiva 

dos raios se comparada com os tecidos sadios, devido ao planejamento realizado. Em 

outras palavras: quando se irradia um tumor, busca-se a absorção maior nas células 

tumorais e menor nos tecidos sadios (BUSSOLOTTI,R.M, 2019). 

A necessidade de evolução das tecnologias busca ampliar o tratamento para 

obter eficácia, obtendo o maior grau de alcance de um tumor minimizando efeitos 

adversos em estruturas adjacentes, assim garantindo um tratamento seja ele paliativo, 

curativo, ou adjuvante com maiores chances de sucesso. Segundo Camargo (2018, 

p.1) “As doses de radiação e o tempo de aplicação são calculados de acordo com o 

tipo e o tamanho do tumor. Isso é feito de modo controlado para destruir as células 

doentes e preservar as sadias. De acordo com dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), aproximadamente 70% dos pacientes com diagnóstico de câncer serão 

submetidos à radioterapia em alguma fase de seu tratamento.” 



 

 

 

A evolução e os avanços tecnológicos melhoraram significativamente a 

eficácia com a qual a radioterapia é planejada e aplicada. Vários passos podem ser 

executados para diminuir a toxicidade em tecidos normais, incluindo técnicas de 

irradiação precisas, seleção de um volume decrescente para receber doses mais altas e 

manobras para excluir órgãos sensíveis do campo de irradiação (CAMARGO, 2018). 

Inicialmente, os equipamentos de radioterapia utilizavam fontes de rádio, as 

quais foram substituídas por fontes de Césio-137 e de Cobalto-60, depois que foi 

possível construí-las com alta atividade e tamanho reduzido. Este foi um grande 

avanço, pois, com uma atividade específica da fonte maior, foi possível aumentar a 

distância entre o equipamento e o paciente, além de ser mais prático não ter que 

trabalhar com fontes de rádio (FURNARI, 2009). 

A partir das evoluções tecnológicas presentes no âmbito da teleterapia é 

possível conciliar métodos radiológicos afim de obter-se um melhor resultado final. 

Afirma Alves et. al (2010, p.15) “Antes mesmo do paciente iniciar as sessões de 

radioterapia, o tecnólogo auxilia na etapa de simulação do tratamento, que se utiliza 

da tomografia computadorizada ou dos raios X convencionais para localizar a região 

a ser irradiada, determinar a técnica adequada para o caso (2D, 3D, IMRT etc.) e 

prescrever a dose para o tratamento. A etapa seguinte à simulação é a de planejamento 

do tratamento, na qual os físico-médicos calculam, manualmente ou através de um 

software específico, geralmente Eclipse ou XIO, a distribuição de doses no tumor e nos 

tecidos sadios, respeitando os seus limites de tolerância à radiação. Só então o paciente 

é encaminhado para a realização do tratamento no equipamento indicado” 

Dependendo da região a ser irradiada ou propriamente da anatomia do 

paciente, é possível que existam variações entre o posicionamento do paciente ou do 

órgão-alvo durante a Tomografia de Referência, e nos subsequentes dias de 

tratamento, como, por exemplo, quando se trata de tumores prostáticos, em que a 

próstata pode se movimentar internamente em função das mudanças fisiológicas do 

reto e da bexiga, que estão intimamente próximos ao órgão. Essa movimentação pode 

ser expressiva entre diferentes frações e, por isso, necessitam de controles mais 

aprimorados. A IGRT pode ser indicada para auxiliar em tratamentos que requerem 

extrema precisão, como a Radiocirurgia de Dose Única ou com máscara e a 

Radiocirurgia Estereotáxica Corpórea – SBRT (EINSTEIN, 2020). 

Na Radioterapia, e em qualquer outra segregação de tratamento, haverá os 

benefícios e também os efeitos adversos ao tratamento, ambos dependem da dose 



 

 

 

utilizada e da área do corpo que está sendo tratada. É possível, em muitas ocasiões, o 

paciente não ter qualquer efeito colateral durante o tratamento ou apresentar apenas 

uma reação passageira na pele por onde a radiação atravessou. Como cada efeito 

colateral depende de cada caso, é muito importante que o paciente seja orientado pelo 

médico quanto a esses efeitos e como tratá-los ou amenizá-los. Um dos prós da 

Radioterapia em relação a estima e vida dos pacientes, principalmente mulheres, é a 

não queda de cabelo, (a não ser que a região da cabeça seja tratada) e, mesmo assim, 

depende da técnica e da dose utilizadas. Com os avanços tecnológicos obtidos nos 

últimos anos, a radioterapia se tornou muito menos tóxica e mais efetiva (EINSTEIN, 

2020), o que se mostrará ao longo deste trabalho. 

Este estudo obedece às normas da revista RACE da Faculdade Santa Rita de 

Cássia\IFASC. 

 
2. RADIOTERAPIA: SUAS MODALIDADES E AVANÇOS 

 
2.1 Especificações da Radioterapia e Aceleradores Lineares 

 

Sabe-se que na Radioterapia Externa as radiações são emitidas através de 

aparelhos que ficam afastados do paciente, (é a chamada teleterapia). Já na 

Radioterapia Interna o material radioativo é aplicado por meio de aparelhos que ficam 

em contato com o organismo do paciente, sendo assim denominada Braquiterapia. A 

Radioterapia pode ocorrer em diversas etapas do tratamento contra o câncer: antes, 

durante ou após a cirurgia e/ou a quimioterapia.  

Devido ao quadro específico e ao tipo de tumor de cada paciente, existem 

diversas formas de utilização da Radioterapia, dentre elas podem-se destacar: 

Radical/Curativa: É conhecida por esses dois nomes e tem a finalidade de 

controlar o tumor com doses radicais – tentar curar o paciente. Remissiva: Usada 

para reduzir o tamanho das células cancerígenas. Profilática: Utilizada de maneira 

preventiva, quando não há nenhum tipo de volume tumoral presente, mas detecta-se a 

existência de possíveis células neoplásicas dispersas. Paliativa: Quando se busca a 

diminuição dos sintomas, tais como dor intensa sangramento, compressão dos 

órgãos e da parte neurológica e óssea. Ablativa: Quando se administra a radiação para 

suprimir a função de um órgão, como, por exemplo, o ovário, para se obter a castração 

(INCA,2020). 

A radioterapia é aplicada nos serviços hospitalares oncológicos por meio de 



 

 

 

aceleradores lineares (no caso da teleterapia, como já visto). Um acelerador linear 

consiste num tipo de acelerador de partículas no qual as partículas com carga são 

aceleradas em linha reta, por um campo elétrico constante, ou por meio de campos 

elétricos com frequências de rádio (PORTO, ED. 2020). 

As cinco gerações são: aceleradores que produzem fótons de baixa energia, 

utilizando tensões elétricas de 4 MV a 8 MV; aceleradores que produzem fótons de 

média energia, utilizando tensões elétricas de 10MV a 15 MV e elétrons; aceleradores 

que produzem fótons de alta energia, utilizando tensões elétricas de 18 MV a 25 MV 

e elétrons; aceleradores que produzem fótons e elétrons de alta energia com operação 

controlada por computador; e finalmente aceleradores que produzem fótons e elétrons 

de alta energia com modulação de intensidade do feixe (MAXWELL, 2011). 

Dado os expostos anteriormente, os diagnósticos por imagens são essenciais 

para a descoberta da patologia, bem como para o avanço do tratamento. Segundo 

Santana (2016, p.3) as “imagens radiológicas são extremamente importantes para o 

diagnóstico correto através das alterações e patogenias existentes”. Para isso, é 

necessário obter um bom nível de qualidade de imagem. 

Segundo Justino e colaboradores (2003), conforme citado por Trindade; 

Rehfeldt, (2017, p.28) “o uso de sistemas de planejamento em radioterapia tem 

facilitado a análise anatômica da área a ser tratada e a comparação entre diversos 

planos de tratamento. Estes sistemas se baseiam na reconstrução das imagens obtidas 

em exames de diagnóstico por imagem e integração destas imagens com o plano de 

tratamento. Assim, consegue-se prever, de maneira mais exata, a dose de radiação que 

envolve o tumor e os tecidos normais adjacentes. 

 

2.2 2D ao VMAT 

 
A Radioterapia Convencional 2D consiste em aplicar altas doses de radiação 

ionizante à lesões localizadas através de imagens radiológicas bidimensionais, como 

radiografias feitas em equipamentos de radiodiagnóstico convencional, em 

simuladores ou até mesmo pelo próprio aparelho de radioterapia em que o 

tratamento será feito. Os aceleradores lineares são equipamentos destinados a este tipo 

de tratamento, uma vez que, os campos de irradiação não são complexos e comumente 

necessitam apenas de blindagens com geometria regular, de fácil modelagem e 

manuseio. Moldes, suportes e/ou máscaras podem ser necessários para o conforto e 



 

 

 

imobilização da região a ser tratada. Os casos mais comuns em que a Radioterapia 

Convencional se aplica são tratamentos de metástases ósseas e cerebrais, sarcomas de 

extremidades e alguns tipos de linfomas. (IMEV, 2020) 

 
Figura 1 – Imagem de simulação com um aparelho de radioterapia 2D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Instituto de radioterapia (IMEV), 2020 

 

Figura 2 – Aparelho de radioterapia . 

 
Fonte: Instituto de radioterapia (IMEV), 2020. 

 

Resumidamente a técnica 2D é chamada “convencional” ou em duas 

dimensões. O tratamento é planejado com radiografia convencional. É aceitável em 

tratamentos paliativos e outras situações, tudo porque essa técnica não poupa tecidos 

sadios, levando ao aumento de efeitos secundários. 

Já o tratamento com a técnica 3D conformacional trouxe grandes benefícios 

quando comparado com a radioterapia convencional 2D. 



 

 

 

Com a radioterapia 3D conformacional é possível visualizar e delinear as 

estruturas a serem tratadas, os órgãos que devem ser protegidos, definir geometrias de 

planos para poupar os órgãos sadios e maximizar a dose na área tumoral e avaliar a 

relação dose/volume para cada área de interesse. 

Muitas lesões englobam ou “abraçam” órgãos de risco, deixando limitada a 

técnica 3D conformacional, mas com opções de outras técnicas a serem empregadas, 

como por exemplo IMRT. 

Segundo o Ministério da Saúde (2017), “A radioterapia de intensidade 

modulada (IMRT) é definida como toda técnica que modula a intensidade da radiação 

de cada campo de tratamento por meio de diferentes formatos de subcampos 

(colocação de alguma forma de filtro na frente do feixe), levando-se em consideração 

as estruturas anatômicas que esse feixe vai atravessar. Essa técnica permite uma 

distribuição de dose altamente conformada como, por exemplo, em formato não 

convexo, com alta concentração de dose, permitindo altas doses no volume alvo e 

diminuição importante de dose nos tecidos normais adjacentes. A técnica, 

comercialmente disponível desde 1992, não tem demonstrado impacto na sobrevida. 

Tem como objetivo principal a redução da toxicidade. Conforme informações 

coletadas no serviço de radioterapia do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a IMRT 

é a técnica do planejamento inverso, ou seja, primeiro delimitam-se as estruturas 

adjacentes e depois a dose é otimizada para o volume alvo 

1- O acelerador que vai tratar com a técnica de IMRT precisa ter um colimador 

multi lâminas (MLC) com funcionamento dinâmico. 

2- O sistema de planejamento precisa possibilitar o cálculo com plano inverso. 

3- O sistema de gerenciamento precisa estar disponível para que o tratamento 

seja seguro. 

4- O sistema de controle de qualidade tem que ser capaz, no mínimo, de medir 

dose  absoluta e relativa destes planejamentos dinâmicos, isto em adição ao 

controle de qualidade da máquina.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3 - Plano de IMRT poupando as parótidas. 

 

 
Fonte: Comitec, 2016 

 
O uso de sistemas de planejamento tridimensional em radioterapia tem 

facilitado a análise e comparação entre diversos planos de tratamento. Estes sistemas se 

baseiam na reconstrução tridimensional das imagens obtidas em exames de tomografia 

computadorizada e integração destas imagens com o plano de tratamento. Assim, 

consegue-se prever, de maneira mais exata, as doses de radiação que envolvem o 

tumor e os tecidos normais adjacentes. Nos programas atuais de planejamento esta 

relação é expressa na forma de histogramas dose-volume. O uso dos histogramas dose-

volume para análise do plano de tratamento foi introduzido há mais de duas décadas e 

hoje é uma ferramenta indispensável para a análise de dose em tecidos normais. Ele 

pode ser expresso em suas formas diferencial e integral. A primeira expressa a taxa e 

uniformidade da dose em um determinado volume de órgão, ou seja, informações 

sobre pontos quentes ou frios no volume desejado. Já no seu formato integral, o 

histograma dose-volume nos dá uma relação quantitativa entre a dose de tratamento e 

o volume, ou seja, a porcentagem de um órgão que recebe determinada porcentagem 

da dose de tratamento. Por fornecer informações quantitativas mais claras, a forma 

integral é a mais utilizada (CARVALHO, H. A. et. al. 2003). 

É de suma importância salientar nesta revisão a relevância do tecnólogo no 

serviço de Radioterapia, o mesmo participa tanto do processo de realização de 

imagens quanto do tratamento. No segundo caso é o tecnólogo o responsável por 

rotações de gantry, troca de blocos, dosimetria em alguns casos e dependendo dos 

serviços participam até mesmo do processo de Planejamento e curvas de isodose. 

Faladas as modalidades de 2D, 3D e IMRT será detalhado o processo da 

Radioterapia Guiada por Imagem. 

 



 

 

 

Figura 4 - Utilizando o sistema de planejamento tridimensonal 

 

Cadplan® (Varian), técnica de tratamento com quatro campos em “X”. Entrada dos campos de 

irradiação e isodoses resultantes representadas em corte axial de tomografia computadorizada do 

tórax. Tumor representado em linha vermelha. Fonte: Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnostico 

por Imagem (CBR), 2003. 

 

O uso da Radioterapia Guiada por Imagem é algo muito importante, devido a 

distribuição de dose produzida pela IMRT e também pela radioterapia conformada e 

segundo Instituto Oncoguia, (2014) “é o que permite a verificação das alterações que 

podem ocorrer na localização e no tamanho do volume alvo durante o tratamento, 

gerando a necessidade de novos planejamentos. Esses novos planejamentos são 

conhecidos hoje como radioterapia adaptativa. Dependendo da região a ser irradiada 

ou propriamente da anatomia do paciente, é possível que existam variações entre seu 

posicionamento ou do órgão-alvo durante o exame de imagem de referência, e 

durante o tratamento, como, por exemplo, quando se trata de tumores prostáticos, em 

que a próstata pode se movimentar internamente em função das mudanças fisiológicas 

do reto e da bexiga, que estão localizados próximos ao órgão. Essa movimentação 

pode ser expressiva entre diferentes frações do tratamento e, por isso, necessitam 

de controles mais aprimorados. A IGRT pode ser indicada para auxiliar em 

tratamentos, como a radiocirurgia de dose única ou com máscara e a radiocirurgia 

estereotáxica corpórea.  

 

Figura 5 – Tela de planejamento IGRT. 



 

 

 

 

Fonte: Materdei, 2020. 

 

 
A arcoterapia volumétrica modulada, também conhecida como VMAT ou 

RapidArc, melhora a eficácia na conformação da dose em torno do volume alvo, 

poupando significativamente os órgãos normais adjacentes em um tratamento 

extremamente rápido. Reduzir o tempo de tratamento significa proporcionar mais 

conforto aos pacientes e reduzir a possibilidade de quaisquer movimentos durante a 

sessão de tratamento. Essa tecnologia é uma evolução da radioterapia de intensidade 

modulada, pois combina toda a conformação da dose proporcionada por essa técnica 

com a rapidez de um tratamento em arco para a obtenção de distribuições de dose 

complexas e com segurança, no menor tempo possível. Em geral, utilizam-se dois 

arcos em torno do paciente, reduzindo o tempo total de feixe para  algo em  torno 

de 2 minutos. (INSTITUTO ONCOGUIA, 2014) 

Ainda segundo o Instituto Oncoguia, (2014) “Essa técnica consiste em um 

tratamento em arco volumétrico que proporciona uma distribuição de dose 3D 

precisa com uma única rotação de 360 graus do equipamento em torno do volume 

alvo. Isso é possível devido a um algoritmo de planejamento que altera 

simultaneamente três parâmetros durante o tratamento: a velocidade de rotação do 

equipamento, o uso do colimador multifolhas e a taxa de dose liberada. Assim, todo o 

volume alvo é atingido de tal forma que a radiação seja distribuída precisamente em 

três dimensões”. O planejamento com a VMAT é realizado através de sofisticados 

programas de computador que analisam os dados de imagem de diagnóstico e calculam 



 

 

 

a melhor maneira de entregar a dose de radiação para minimizar o impacto sobre os 

tecidos saudáveis para cada paciente 

(MENEZES, C. 2015). 

 

Figura 6 – Paciente durante procedimento radioterapico, utilizando Arcoterapia 

volumétrica modulada (VMAT). 

 

Fonte: Eldigitalsur, 2007. 

 

Figura 7 - Distribuição de dose em corte sagital do simulador físico para diferentes 

planejamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Congresso Brasileiro de Física Médica, 2018 

 

 



 

 

 

3. DETECTORES DE RADIAÇÃO NO SERVIÇORADIOTERÁPICO E 

CONTROLE DE EXPOSIÇÕES 

A radiação só é “percebida” com a ajuda de materiais ou instrumentos capazes 

de captar e registrar sua presença. A detecção é realizada pelo resultado produzido da 

interação da radiação com um meio sensível (detector). Em um sistema detector os 

detectores de radiação são os elementos ou dispositivos sensíveis a radiação ionizante 

utilizados para determinar a quantidade de radiação presente em um determinado 

meio de interesse (OKUNO, 2010). A integração entre um detector e um sistema de 

leitura (medidor), como um eletrômetro ou a embalagem de um detector é chamado 

de monitor de radiação. Os sistemas detectores que indicam a radiação total a que uma 

pessoa foi exposta são chamados de dosímetros. 

Especificamente na radioterapia, não apenas tecnólogos mas também 

médicos, enfermeiros, dentre toda equipe utilizam dosímetros do tipo TLD 

O material termoluminescente utilizado é baseado no uso de cristais nos quais 

a radiação ionizante cria pares de elétrons e lacunas. A partir de um processo térmico, 

fótons são liberados, podendo ser coletados por uma fotomultiplicadora. A quantidade 

de fótons liberados é proporcional a população original de cargas (OKUNO, 2010). 

 

 

Figura 7: Dosímetro termoluminescente (TLD) 
 

 

Já o detector Geiger-Müller segue os seguintes princípios: O número de 

elétrons coletados é independente da ionização inicial feita pelo fóton incidente. Os 

pulsos gerados tem grande amplitude (>1V) simplificando a instrumentação. 

 

 



 

 

 

Figura 8: Detector Geiger-Muller de modelo semelhante ao utilizado no 

serviço 
 

 
Este tipo de detector é utilizado na aparelhagem (Aceleradores) ou 

radionuclídeos, fazendo uma leitura para maiores doses. 

 

4. TECNÓLOGO NO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA 

 
É aquele que executa o tratamento, orientado pelo dosimetrista e o físico. Eles 

têm papel importante no tratamento radioterápico, pois são eles que operam os 

equipamentos de radioterapia. Ele que posiciona diariamente o paciente a cada 

tratamento garantindo o sucesso do tratamento planejado. Eles operam as máquinas de 

diagnóstico por imagem e posicionam os pacientes para os exames de diagnóstico, 

utilizados no planejamento do tratamento. (ONCOGUIA, 2015) 

Para garantir um sucesso no tratamento oncológico os tecnólogos contam com 

o auxílio dos acessórios para assim imobilizar, e agilizar o tratamento, nesse sentido 

segundo Inca (2010) “Para isso, contamos com diversos acessórios padronizados, 

criados especialmente para a imobilização, o conforto e a agilidade no posicionamento 

dos pacientes. Além desses, existem ainda os acessórios que têm por objetivo 

modificar o feixe de radiação de acordo com o planejamento do tratamento. Esses 

acessórios são utilizados para posicionar e imobilizar o paciente, tanto na simulação 

do tratamento (no simulador convencional ou no CT-simulador) como em sua 

realização no equipamento escolhido para o caso. A seguir, serão apresentados alguns 

desses acessórios mais utilizados na rotina da radioterapia: 

• Suportes para cabeça e pescoço. 

• Máscaras termoplásticas. 

• Retrator de ombros. 



 

 

 

• Breast Board. 

• Travesseiro para decúbito ventral. 

• Suporte para abdômen. 

• Imobilizador pélvico. 

• Imobilizador de corpo inteiro. 

• Suporte para joelhos. 

• Berço para neuroeixo.” 

 

5. CONCLUSÃO 

 
A radioterapia é uma modalidade de tratamento oncológico seja ele paliativo 

e/ou curativo que utiliza a radiação ionizante. Graças aos avanços na medicina e as 

evoluções tecnológicas é possível destruir tumores ou reduzir o volume de tal. 

Os aceleradores lineares, e os planejamentos IMRT e VMAT são de grande 

vantagem no tratamento oncológico pois a partir deles, os sucessos alcançados 

atualmente são maiores em relação a radioterapia convencional 2D. Mas infelizmente 

é necessário mais investimentos, e assim mais evoluções tecnológicas para garantir 

resultados sempre melhores suprindo a necessidade de cada paciente. 

A função do tecnólogo é de suma importância para a eficácia do tratamento, 

ele posiciona os pacientes, opera os equipamentos de radioterapia, e também opera os 

equipamentos de diagnostico por imagem. O tecnólogo em muitos serviços de saúde 

opera também como dosimetrista 
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