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Rabdomiossarcoma (RMS) vaginal é um tipo raro de tumor maligno na 
infância, com origem nos tecidos moles. É geralmente curável na maioria das 
crianças com doença localizada que recebem tratamento combinado, 
envolvendo quimioterapia, excisão cirúrgica e/ou radioterapia, com mais de 
70% de sobrevida em cinco anos.

A braquiterapia desempenha um papel importante no tratamento de 
pacientes com câncer ginecológico e pode ser uma opção útil e adequada para 
as meninas com RMS de origem vulvar ou vaginal, quando a 
remissão completa não pode ser obtida com a quimioterapia.
Algumas instituições, em especial o Instituto Gustave-Roussy, vêm 
utilizando a técnica de radiomoldagem por décadas para o tratamento de 
tumores ginecológicos.

No entanto, a maioria dos serviços de braquiterapia utiliza rotineiramente 
aplicadores comercialmente disponíveis, desenvolvidos para tumores em 
adultos e que, portanto, não atendem a essa população pediátrica.

Considerando a rara ocorrência de RMS vaginal e a complexidade envolvida na 
confecção do molde vaginal, foi desenvolvido em nossa instituição um 

® ³aplicador vaginal de Nylon  (figura 1) com dimensões de 15 x 8 mm  
apropriadas para crianças, disponibilizando, assim, um instrumento para o 
tratamento de crianças em centros que não dispõem de experiência com a 
confecção de molde vaginal.

Summary

Vaginal Rhabdomyosarcoma (RMS)  is a rare type of malignant tumor in childhood, originated in the soft 

tissues. Brachytherapy plays an important role as a treatment modality for patients when complete 

remission can not be achieved with chemotherapy. Considering the rare occurrence of these tumors and 

the complex construction of a personal vaginal mold, the Brazilian National Cancer Institute have 

developed a Nylon vaginal applicator with such dimensions: 15 mm extension and 8 mm of diameter,  

appropriate for children, providing thus a tool for the treatment of children in centers that do not have 

experience with the production of customized molds. For dosimetric evaluation of this pediatric cylinder, 
3 3solid water was used. The solid water artfact had dimensions of 30x30x10 cm , density 3.1 g/cm  with an 

3internal orifice of 3x3x18 cm  and a hollow wax bolus to adjust the hole to the cylinder dimensions. The 

applicator was inserted into solid water phantom, simulating treatment situation, and 300 cGy was 
®prescribed at cylinder surface. Dosimetric films (GAFCHROMIC ) and Thermoluminescent dosimeters 

(TLD) [LiF: Mg, Ti] were used. The measured doses were, respectively, 248.91 cGy and 249.76 cGy with 

TLD and film,. In the planning system, the distance between the curves of 300 cGy and 249 cGy was 1.4 

mm, comparable with the TLD dimension. Thus, the high dose gradients in brachytherapy explains this 

difference between measured and prescribed doses. The values obtained with the dosimeters were 80% of 

the prescribed dose and are consistent with the nominal planning system. These results show that the 

applicator is suitable for use.

Figura 1 - Aplicador vaginal  pediátrico 
desenvolvido pelo  Instituto Nacional 
do Câncer

Figura 2 - Aplicador pediátrico inserido      
no fantoma de água sólida, fantoma 
aberto

Figura 3 - Aplicador pediátrico inserido no 
fantoma de água sólida, fantoma fechado

Figura 4 - TLDs  na superfície do 
cilindro pediátrico

Figura 5 - Filme radiocrômico no 
corte central do fantoma

Para avaliar dosimetricamente o cilindro pediátrico utilizou-se o fantoma de 
3água sólida Standard imaging de dimensões 30x30x10 cm , densidade 1.03 

3 3g/cm  com um orifício de 3x3x18 cm  e um bólus de cera oco para ajustar o 
orificio às dimensões do cilindro. 

A dose medida com o TLD foi de 248,91 cGy na superfície do cilindro e a 
medida com o filme na mesma posição foi de 249,76 cGy (figuras 6 e 7).  

No sistema de planejamento a distância entre as curvas de 300 cGy e 249 cGy 
é de 1,4 mm, da ordem das dimensões do TLD .(figura 8)

Como em braquiterapia os gradientes de dose são altos, o TLD registra mais 
de uma curva de isodose, o que explica a dose mais baixa registrada. Já no 
filme a dose mais baixa explica-se pela posição da borda do filme encostada 
no TLD, o que já implica em uma distância de aproximadamente 1 mm da 
superfície.

O aplicador foi inserido no fantoma de água sólida, simulando o tratamento 

(figura 3).

Como dosímetros foram utilizados filmes radiocrômicos EBT e dosímetros 

termoluminescentes (TLDs) LiF:Mg,Ti. 

Foram afixados 4 TLDs distribuídos simetricamente na superfície do cilindro 

(figura 4). O filme radiocrômico foi inserido no corte central do fantoma 

(figura 5) para avaliar a distribuição de dose e comparar com aquela obtida no 

sistema de planejamento.

O planejamento foi feito no Varian Brachyvision com imagem tomográfica do 

conjunto fantoma-aplicador-dummy. O aparelho de tratamento foi o Varian  

GammaMed Plus com fonte de 192Ir de alta taxa de dose. A prescrição de 

dose foi de 300 cGy/dia na superfície do cilindro.  Todo o conjunto foi irradiado 

nas mesmas condições daquelas descritas no sistema de planejamento.

A qualidade do aplicador pode ter influência direta no resultado clínico 

e os testes realizados mostram que o aplicador proposto fornece 

doses apropriadas para a região em tratamento.

Ministério da
Saúde

Figura 6 - Distribuição de dose no 
filme radiocrômico

Figura 7 - Distribuição de dose no 
filme radiocrômico

Figura 8 - Distribuição de dose obtida pelo 
®

sistema de planejamento Varian Brackyvision
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