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RESUMO

A braquiterapia por implantes permanentes, para câncer de próstata, é realizada em duas etapas. Na primeira etapa, é feito o estudo do volume 
da próstata, realizado mais comumente por meio de imagens de ultrassom. A sonda do ultrassom é fixada rigidamente em um dispositivo 
“stepper” tal que, durante o procedimento de braquiterapia, a sonda pode se mover longitudinalmente em distâncias específicas e sempre se 
manter em posição fixa. Placas guias (templates) são mantidas acopladas ao “stepper” de forma rígida e estável.  Após o estudo, o planejamento 
é realizado por softwares onde são decididas a quantidade, a orientação e o posicionamento das agulhas; bem como, a quantidade e a atividade 
das sementes, para determinação da dose recebida pelo tumor e os tecidos vizinhos sadios. Na segunda etapa da braquiterapia, é realizado o 
implante das sementes. Em geral, o paciente é anestesiado, para garantir a sua perfeita imobilidade. É introduzida a sonda transretal tentando 
reproduzir o posicionamento realizado no planejamento. Em seguida, é introduzida as agulhas até a base da próstata e à medida que a agulha é 
retirada as sementes ficam depositadas. O objetivo deste trabalho é apresentar o estado da arte da pesquisa e desenvolvimento de um 
dispositivo stepper, utilizado como suporte para as sondas de ultrassonografia. Esse dispositivo poderá auxiliar no procedimento de teste de 
implantes de sementes radioativas em objetos simuladores e também para o treinamento do corpo clinico. Esses testes serão importantes em 
medições de doses absorvidas nas estruturas escolhidas, também nos órgãos e tecidos de risco para aprimoramento de planejamentos, 
posicionamentos de sementes e dosimetria.  O protótipo envolve dois suportes, anterior e posterior, uma mesa-móvel, placa-guia. As peças 
foram elaboradas em celeron; enquanto a placa guia em acrílico translúcido. Após individualmente confeccionadas, as peças foram montadas, 
compondo o protótipo final do dispositivo stepper. Teste foram realizados para a validação do dispositivo. Futuros testes de implantes de 
sementes serão elaborados. Tais testes serão essenciais nos processos de validação de protocolo e principalmente da dosimetria interna em 
implantes de sementes radioativas.
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