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RESUMO: A Radiocirurgia é uma técnica eficiente para o tratamento de tumores cerebrais, cabeça e 

pescoço, câncer de pulmão em fase inicial e metástases. Essa modalidade de tratamento não usa de 

incisões, pode ser realizada em regime ambulatorial e a quantidade de sessões necessárias é reduzida, 

geralmente variando entre uma e cinco. A Radiocirurgia traz taxas de controle das lesões excelentes, muito 

em função da precisão do tratamento e da dose de radiação utilizada, chegando a apresentar resultados 

semelhantes à cirurgia e sem risco cirúrgico algum. O tecnólogo tem papel de suma importância tanto 

para os exames de imagem quanto no auxílio e suporte com acessórios para esta técnica. Espera-se com a 

revisão deste trabalho um maior entendimento da radiocirurgia por parte da sociedade, visto que ainda há 

uma grande falta de informação a cerca do tema, provavelmente pelo fato de não ser tão comumente 

aplicada e ter sua realização em específicos serviços oncológicos. 
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ABSTRACT: Radiosurgery is an efficient technique for the treatment of brain, head and neck tumors, 

early stage lung cancer and metastases. This type of treatment does not use incisions, it can be performed 

on an outpatient basis and the amount of need is reduced, usually varying between one and five. 

Radiosurgery brings excellent injury control rates, largely due to the precision of the treatment and the 

radiation dose, reaching results similar to surgery and without any surgical risk. The technologist has an 

extremely important role both for imaging exams and in helping and supporting accessories for this 

technique. It is expected with the review of this work a greater understanding of radiosurgery on the part 

of society, since there is still a great lack of information on the topic, probably due to the fact that it is 

not so commonly applied and its realization in specific cancer services 
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1. INTRODUÇÃO 

A radioterapia é uma modalidade de tratamento que consiste na utilização de 

radiação ionizante, sendo esta uma energia em trânsito capaz de ionizar as células, 

interagindo assim com os tecidos no tratamento de câncer. Os elétrons são deslocados 

nos tecidos, ionizam o meio e provocam efeitos químicos e biológicos, como danos no 

DNA, que impedem a replicação de células neoplásicas. Todavia, a radiação ionizante 

não tem a capacidade de separar as células saudáveis das doentes, o que o torna tóxico 

para o organismo (ROLIM, et al, 2011). 

De acordo com a localização do tumor, a radioterapia pode ser realizada externa 

(teleterapia) ou interna (braquiterapia), levando em consideração o objetivo de estudo 

deste trabalho, será feita a abordagem da radioterapia externa, que é a comumente 

utilizada nos tumores de cabeça e pescoço. A Radioterapia pode ocorrer em diversas 

etapas do tratamento contra o câncer: antes, durante ou após a cirurgia e também

 combinada com a quimioterapia. 

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

diversas formas de utilização da Radioterapia. Entre elas, podem ser destacadas: 

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

o tumor com doses radicais (altas) e, assim busca 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). 

Em todo tratamento radioterápico busca-se maximizar a dose no volume alvo e 

preservar os tecidos adjacentes, por meio de planejamentos executados por físicos. 

Iremos destacar neste texto a radioterapia na região da cabeça e pescoço, assim como a 

radiocirurgia, técnica muito utilizada nesta localidade. 

A radiocirurgia é uma técnica que utiliza feixes de radiação em dose única para 

tratar tumores e malformações arteriovenosas cerebrais, sem necessidade de 

cortes, anestesia ou internação hospitalar. Os feixes de radiação são precisamente 

direcionados ao tumor, chegando a lugares muitas vezes inatingíveis pela cirurgia 



 

 

 

 

 

convencional, tornando o procedimento mais vantajoso. “É uma técnica segura, não 

invasiva, com custo mais baixo, já que não precisa de internação, e com recuperação 

muito mais rápida para o paciente”, detalha o radioterapeuta Luiz Gustavo Guimarães, 

do Hospital Santa Lúcia. 

“No caso de tumores cerebrais, a radiocirurgia tem um limite: só pode ser 

utilizada naqueles que têm no máximo 2,8 cm de diâmetro”, alerta. O encaminhamento 

é feito normalmente pelo oncologista ou neurocirurgião após avaliação individual, 

também denominada radiocirurgia, este tem a capacidade de ocasionar diversas 

sequelas ao paciente irradiado, sendo elas imediatas ou tardias, com capacidade afetar o 

sistema estomatognático e com repercussões sistêmicas importantes. As sequelas 

ocasionadas pela radiação ionizante podem ser extensas e algumas vezes permanentes, 

principalmente nas glândulas salivares e no tecido ósseo (GUIMARÃES, 2020). 

Apesar das diversas sequelas ocasionadas por intermedio deste tratamento, a 

radioterapia de cabeça e pescoço e a cirurgia são os tratamentos mais usados no 

combate a este tipo de neoplasias. Analises mundial mostram que o câncer localizado 

nestas regiões representa cerca de 10% dos tumores malignos, apesar de envolver 

vários sítios, em média 40% dos casos ocorrem na cavidade oral, 25% na laringe, 15% 

na faringe, 7% nas glândulas salivares e 13% nos demais locais (FREITAS, al, 2011). 

Quando se trata destas regiões do corpo humano, o que se sabe até o momento é 

que é impossível evitar determinadas sequelas, mas e bastante provável que quando a 

equipe que acompanhar o paciente for formada por profissionais de diversas áreas 

como,  por exemplo Odontologia, bem como médicos oncologistas, fonoaudiólogos, 

tecnólogos de radiologia, radiologistas. Estes devem por sua vez estar cientes dos 

distúrbios ocorrentes da radioterapia para que possam utilizar os seus conhecimentos 

para amenizar o sofrimento destes pacientes. 

A integração do radioterapeuta a equipes multidisciplinares permite a realização 

do melhor tratamento, com a obtenção de maiores taxas de cura e a diminuição dos 

efeitos colaterais agudos e tardios; estes são diretamente proporcionais à dose e ao 

volume irradiado e inversamente proporcionais à idade do paciente. Tais efeitos 

dependem também da região tratada, da técnica utilizada, do estado geral do paciente e 

da associação com outras modalidades terapêuticas. 

 O tecnólogo tem papel fundamental durante o tratamento, não apenas nas 

regiões de cabeça e pescoço, mas em qualquer uma do corpo humano, este profissional 

é o que faz uso adequado nos pacientes de acessórios como máscaras, bolus, troca de 



 

 

 

 

 

blocos para determinados campos de tratamento, operação de gantry e multileaf dentre 

outros. O profissional também é extremamente necessário antes mesmo do tratamento, 

no planejamento que antecede com a realização de imagens. 

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

Cássia\IFASC. 

 

2. RADIOCIRURGIA: ESTEREOTÁXICA/CORPO E ESPECIFICIDADES 

 
No ano de 1951 foi apresentado pela primeira vez o conceito de radiocirurgia 

por um médico e professor. Devido o alto nivel de mortalidade da epoca ocorrido por 

consequencia de cirurgia neurologica o então medico buscava uma forma de aumentar 

a qualidade e o tempo de vida dos pacientes, alem de tudo ele tambem tentava criar um 

metodo nao invasivo que possibilitasse tratar de lesões intracranianas de dificil acesso, 

praticamente inoperáveis (MIGUEL, et al, 2019). 

 

Figura 1: Lars Leksell, Pr Dr, médico, criador da radiocirurgia 

 

 
 Fonte:Cerebromente 

 
Na decada de 80 houve o desenvolvimento de tecnologias de computação para 

auxiliar no planejamento radiocirurgico, isso simplificou as tecnicas de radiocirurgia 

por aceleradores lineares. Somado este acontecimento juntamente com o aumento de 

evidencias científicas de que os resultados obtidos com a radiocirurgia por 

aceleradores lineares superaram aos adqueridos com a Gamma Knife, houve uma 

verdadeira explosão de interesse por esta técnica. (MIGUEL, et al, 2019). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2: Lars Leksell e o protótipo Gamma Knife instalado no Hospital em Estocolmo em 

1968. 

 

 
Foto: Georg Norén (1979) 

 

A radiocirurgia estereotaxica é uma tecnica de tratamento não invasiva, que 

envolve o uso de altas dose de radiação em uma determinada região do cerebro, com 

apenas uma unica fração de tratamento ou em pouca fracões, com um total de menos de 

cinco doses. 

A radiocirurgia é recomendada no tratamento de carcinoma cerebrais 

pediátricos, metástase ou recidivas cerebrais e, também, para tratamento de lesões 

benignas, como gliomas, adenomas pituitários, neuralgia de trigémeo, má-formação 

arteriovebosa, meningeomas da base do cranio, entre outros (BRANDT,et al, 1995). 

Quando se trata de tumores pequenos e que tenham uma boa definição ao ponto 

de serem bem visualizados em exames de imagem, como por exemplo a tomografia 

computadorizada e a ressonancia magnética a radiocirurgia é a mais adequada. Na 

realização da radiocirurgia e necessaria a utilização de um acelerador linear, 

equipamento que gera um feixe de radiação de alta energia o qual e focado diretamente 

sobre o tumor (BRANDT,et al, 1995). O direcionamento do feixe e apartir de mutiplos 

angulos apontados para cada parte do tumor fornecendo a dose de radiação 

pescrita.Quando se trata de uma rotina de radioterapia convencional, o tratamento 

pode obter ate 40 seções em um total de 5 dias por semana, durante diversas semanas, 

(evitando assim repopulação e favorecendo a reparação, que serão explicadas 



 

 

 

 

 

posteriormente), enquanto a radiocirurgia e realizada em cinco sessões ou menos, num 

período de duas semanas. Apesar do tratamento da radiocirurgia ser menor em 

números, que sai de 40 para no maximo 5 sessões, cada sessão da radiocirurgia leva mais 

tempo do que um tratamento tipico de radioterapia, a fim de garantir o exato 

posicionamento do paciente (BRANDT,et al, 1995). 

Resumidamente dentre os benefícios da Radiocirurgia pode-se citar a ausência 

de incisões, o fato do procedimento ser realizado em regime ambulatorial e a quantidade 

reduzida de sessões, se comparada a tratamentos de radioterapia normal. 

Geralmente, é dividida entre Radiocirurgia Estereotáxica, que é quando se 

refere ao tratamento de tumores localizados no cerebro ou na coluna vertebral, que são 

normalmente tratados num maximo de cinco sessões, e, Radiocirurgia Estereotáxica de 

corpo , que é administrada para alvos externos ao cerebro e a coluna vertebral. É mais 

comumente utilizada para alvos no pulmão, figado, pancreas e rim, e é normalmente 

realizada num máximo de 5 sessões (ONCOGUIA, 2014). 

 

Figura 3: Radiocirurgia em seu início. 

 

 
Fonte: https://episodiosderadio.blogs.sapo.pt/2012/09/ 

 

 A estereotaxia guiada por imagem é um metodo seguro, e preciso. Este 

procedimento é considerado o de menor invasão possivel quando a função e a obtenção 

de amostras de tecido cerebral.: 

“A estereotaxia guiada por imagem é um método seguro, preciso. Ela é 

considerada o procedimento cirúrgico menos invasivo para obtenção 



 

 

 

 

 

de amostras de tecido cerebral1. As técnicas estereotáxicas no ser 

humano foram introduzidas por Spiegel e Wycis em 1947 tendo como 

objetivo a psicocirurgia2. Em 1953 Talairach e col. utilizaram a 

técnica estereotáxica no planejamento de implantes de fontes 

radioativas para o tratamento dos tumores cerebrais3. O marco de 

aceitação deste procedimento é a publicação de Conway de 31 casos 

de lesões profundas biopsiadas por estereotaxia em 19734. A 

associação da estereotaxia com a tomografia computadorizada (TC)5 e 

com a ressonância magnética6 trouxe maior precisão a este 

procedimento” (HISATUGO, et al, 2019). 

 

Figura 4: Radiocirurgia Estereotáxica. 
 

 
Fonte: https://www.radioncologa.com/2012/12/modalidades-de-tratamiento-iii/ 

 

3. APLICAÇÕES DA RADIOCIRURGIA 

 
A radiocirurgia tem várias aplicações que serão aqui citadas, a mais adequada 

delas é para tumores pequenos e bem definidos que possam ser visualizados em exames 

de imagem, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética. A 

radiocirurgia é realizada com um acelerador linear, que gera um feixe de radiação de 

alta energia precisamente focalizado sobre o tumor. O feixe é direcionado a partir de 

múltiplos ângulos para cada parte do tumor e fornece a dose de radiação prescrita 

(ONCOGUIA, 2016). 

Existem profissionais radioterapeutas que dividem a radiocirurgia em duas 

http://www.radioncologa.com/2012/12/modalidades-de-tratamiento-iii/
http://www.radioncologa.com/2012/12/modalidades-de-tratamiento-iii/


 

 

 

 

 

categorias, estas se baseiam no tipo de doença a ser tratadas a, são elas: a radiocirurgia 

estereotáxica, está se refere ao tratamento de tumores localizados no cérebro ou na 

coluna vertebral, normalmente estes são tratados em um máximo de cinco sessões. Já a 

radiocirurgia estereotáxica corpo, apesar da técnica ser muito semelhante com a 

anterior, está por sua vez e utilizada em alvos externos ao cérebro e coluna vertebral. 

Geralmente e utilizada para alvos no pulmão, fígado, pâncreas e rim, e é normalmente 

realizada num máximo de 5 sessões.  

 A radiocirurgia é indicada para o tratamento de tumores cerebrais pediátricos, 

metástases ou recidivas cerebrais e, inclusive, para tratamentos de lesões benignas, 

como gliomas, adenomas pituitários, neuralgia de trigêmeo, má-formação arteriovenosa, 

menigeomas da base do crânio, entre outros. 

O Neurinoma do Acústico (NA), denominado também por Schannoma 

Vestibular ou Neuroma do Acústico é um tumor benigno, geralmente unilateral e 

indolente, derivado das células de Schwann e desenvolve-se no VIII par craniano. É 

muitas vezes assintomático, pelo que o seu diagnóstico e frequentemente acidental. 

Quando se refere do tratamento, nos deparamos com três abordagens principais: a 

terapêutica expectante, microcirurgia e a radiocirurgia que sera o método que iremos 

comentar neste artigo (FIGUEIREDO, 2016). 

O NA bilateral está associado a uma doença hereditária autossômica dominante, 

designada por Neurofibromatose tipo 2, que se caracteriza pela presença de tumores em 

vários órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A radiocirurgia estereotáxica no tratamento do NA foi utilizado pela primeira 

vez por Lekseel em 1969. Esta técnica que consiste na aplicação de dose única de 

radiação direcionada ao tumor, tem sido considerada nas últimas décadas como uma 



 

 

 

 

 

importante ferramenta para prevenir o crescimento do tumor, preservar a função do 

nervo coclear e de outros nervos cranianos, nomeadamente do nervo facial, e manter ou 

melhorar o status neurológico do doente soma-se a estes o fato de ser minimamente 

invasiva e eficaz na remoção de NA de pequenas e médias dimensões (< 2.5cm). Em 

casos selecionados apresenta bons resultados em lesões de maiores dimensões e pode, 

ainda, ser aplicada a tumores residuais após remoção cirúrgica” (FIGUEIREDO, 2016). 

Na realização deste procedimento existe algumas funções que garante uma 

maior precisão, são elas: os avanços no planejamento e otimização das doses 

administradas e o sistema de posicionamento automatizado que juntos garantem 

(direcionar a radiação para o alvo) e seletividade (reduzir a dose de radiação às 

estruturas vizinhas) da técnica. 

Outra patologia que pode ser tratada através da radiocirurgia e a Má-Formação 

Arteriovenosa (MAV) Cerebral anomalias de formação dos vasos sanguíneos cerebrais 

com persistência das artérias e veias primitivas e ausência de capilares. Condição que 

provoca um shunt arteriovenoso sem interposição do leito capilar, com distúrbios de 

fluxos e gradientes pressóricos alterados e incompatíveis com a capacidade estrutural 

desse leito vascular aberrante. O risco de hemorragia dessa estrutura é de 1 a 3% ao ano 

e a taxa de mortalidade de 10% a 17%. (NETO, et al, 2016). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Imagens antes e após a Radiocirurgia em NA 

 
Pode-se citar também a Neoplasia Cerebral como exemplo de doença que pode 

ser tratada com a radiocirurgia está por sua vez é uma lesão intracraniana que, 

geralmente, cresce como uma massa esférica, mas pode crescer difusamente e infiltrar 

os tecidos vizinhos. Os sintomas das neoplasias são causados dependendo desta 



 

 

 

 

 

infiltração nos tecidos e pela compressão dos mesmos, podendo ocasionar alterações 

fisiológicas tais como: hipertensão intracraniana; convulsão e hidrocefalia 

(SMELTZER et al ,2012). 

Meduloblastoma é o tumor mais frequente em pediatria e é responsável por 

cerca de 12 a 25% das neoplasias que acometem esta faixa etária. Trata-se de um tumor 

neuroepitelial maligno altamente invasivo, podendo ultrapassar estruturas adjacentes, 

ou ainda, ser primário dos hemisférios cerebrais. É responsável por 10% das mortes em 

crianças menores de 15 anos e está localizado na fossa posterior, com média de 

incidência entre três e sete anos, sendo duas vezes mais comum no sexo masculino 

(ALMEIDA, 2011). 

O papel do tecnólogo não apenas na Radiocirugia mas em qualquer modalidade 

dos tratamentos utilizando radiação se da no Planejamento (via realização de imagens), 

posicionamento, e durante todo o processo de tratamento também, em todo o manuseio 

de aparelhos, dosimetria e também acolhimento ao paciente. 

Para cabeça e pescoço suma maioria das imagens são realizadas via 

Ressonância Magnética, o que conta com o bom entendimento do tecnólogo sobre T1, 

T2, Out Phase, In Phase, Fat Sat, etc, assim como todos os outros protocolos e 

sequências, sendo fundamental para um bom diagnóstico e andamento do tratamento. 

 

 
4. CONCLUSÃO 

 
A radiocirurgia é uma técnica que utiliza feixes de radiação em dose única para 

tratar tumores e malformações em suma maioria, sem necessidade de cortes, anestesia 

ou internação hospitalar. Os feixes de radiação são precisos e direcionados ao tumor, 

chegando a lugares onde provavelmente cirurgias convencionais não conseguiriam, isso 

torna esta técnica mais apropriada e assertiva. “É uma técnica segura, não invasiva, 

com custo mais baixo, já que não precisa de internação, e com recuperação muito mais 

rápida para o paciente”, como já detalhado neste trabalho segundo a referência do Dr 

Gustavo do Hospital Santa Lúcia. A radiocirurgia é oferecida desde 2008 e o 

atendimento ao paciente é multidisciplinar, contando também com o auxílio de 

tecnólogos, juntamente com radioterapeutas, neurocirurgiões, físicos médicos, e 

enfermeiras oncológicas. 

Fica assimilado neste contexto também a importância dos exames de imagem 

para o diagnóstico e tratamento destas más formações. O tecnólogo, portanto, tem papel 



 

 

 

 

 

importante durante a evolução e tratamentos de caso, sendo que parte de um bom e 

correto posicionamento o diagnóstico e observação de evolução no trato da patologia. 
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