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RESUMO
Foi projetado e confeccionado um simulador de cabeça geométrico (SCG) de acrílico
para o Controle da Qualidade (CQ) em Radiocirurgia Estereotáxica (RCE). No interior
deste simulador foram inseridos objetos de acrílico representando o tecido tumoral e o
órgão de risco na região crânio encefálica, o tronco cerebral. O tecido tumoral é
representado por duas semi-esferas de acrílico com diâmetro de 13,0 mm e cavidade
na região central para acomodação de um detector TLD-100 e uma pequena película
de filme radiocrômico Gafchromic EBT. O tronco cerebral é representado por um
cilindro bi-partido de acrílico com diâmetro 18,0 mm, comprimento 38,0 mm e
cavidades ao longo da região central para acomodação de 5 detectores TLD-100 e,
ainda, outra película de filme EBT. O suposto tumor está a 2,0 mm do tronco cerebral.
O arranjo experimental foi preenchido com água, anexado o frame estereotáxico para
determinar as coordenadas do alvo e submetido à tomografia computadorizada (TC).
As imagens de TC foram transferidas para o sistema de planejamento de RCE
BrainLab (BrainSCAN). Foram delineados os contornos da lesão e do órgão de risco e,
aplicando a técnica de múltiplos arcos circulares, o planejamento foi realizado com
cinco arcos, um isocentro e um colimador de 17,5 mm a partir da combinação entre a
mesa e o gantry. A dose administrada no isocentro da lesão foi de 3,0 Gy e a
cobertura total do volume tumoral corresponde a isodose de 75%. Este arranjo
experimental é submetido ao tratamento radiocirurgico, após o qual os dosímetros são
avaliados e suas respostas comparadas com os valores de doses planejadas. O
acelerador linear utilizado foi um Varian CLINAC 2300 C/D, com feixe de fótons de
6 MV, instalado no Instituto Nacional do Câncer (INCA). Para verificação das
distribuições de doses em 3D, os filmes foram irradiados nos três planos: sagital,
coronal e axial. Os filmes foram escaneados e digitalizados em um scanner Microtek
9800XL modelo ScanMaker. As distribuições de doses nos filmes irradiados foram
comparadas com as distribuições de doses fornecidas pelo sistema de planejamento
através do software da PTW VeriSoft pelo método índice gamma. Os TLDs
apresentaram resultados concordantes aos valores de doses planejadas, dentro dos
limites de aceitação. Para os filmes Gafchromics EBT, em todos os planos de
tratamento, houve concordância dos valores de doses e de isodoses, medidas e
planejadas, dentro dos limites de tolerância para RCE (± 5% do valor da dose
administrada no isocentro da lesão e ±1, 0 mm de desvio espacial), mostrando que o
método adotado é adequado para garantir a qualidade do tratamento radiocirurgico.
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ABSTRACT
It was designed and developed a geometric acrylic head phantom (GHP) for Quality
Assurance (QA) in Stereotactic Radiosurgery (SRS). Inside the phantom there are
inserts that are able to accomodate acrylic targets representing the tumor tissue and
organ at risk in the region cranial brain, the brain stem. The tumor tissue is represented
by two semi-spheres of acrylic with a diameter of 13.0 mm and cavities in the central
region for accommodation of a TLD-100 detector and a small radiochromic EBT
Gafchromic filmstrip. The brain stem is represented by the two parts of acrylic cylinder
with a diameter 18.0 mm, 38.0 mm length and cavities along the central region to
accommodate the 5 detectors TLD-100 and yet another of EBT film. The distance
tumor – brain stem is 2.0 mm. The experimental setup was filled with water, attached to
the stereotactic frame to determine the coordinates of the target and underwent
computed tomography (CT). CT images were transferred to the SRS planning system
BrainLab (BrainScan). The contours of the lesion and organ at risk were delineated
and, through the technique of multiple circular arcs, the planning was conducted with
five arches, one isocenter and a collimator of 17.5 mm from the combination between
the table and gantry . The dose delivered to the isocenter of the lesion was 3.0 Gy and
the total coverage of tumor volume corresponds to the 75% isodose. This experimental
arrangement is subjected to radiosurgery treatment, after which the dosimeters are
evaluated and their responses compared with the values of planned doses. The linear
accelerator used was a Varian CLINAC 2300 C/D, photon beam of 6 MV, installed at
the National Cancer Institute (INCA). For verification of dose distributions in 3D, the
films were irradiated in three planes: sagittal, coronal and axial. The films were
scanned and digitized on a scanner Microtek ScanMaker 9800XL model. The dose
distributions in irradiated films were compared with the distributions of doses provided
by the planning system through the software PTW VeriSoft gamma index method. The
results were obtained with TLD agree with planned dose values within the limits of
acceptance. For EBT Gafchromics films, in all treatment plans, there was agreement
between the doses values and isodoses, measured planned, within the tolerance limits
for SRS (± 5% of the administered dose in the isocenter of the lesion and ± 1 , 0 mm
spatial deviation), showing that the method used is adequate to ensure the quality of
the radiosurgery treatment.

iv

Sumário

RESUMO ..................................................................................................................... III
ABSTRACT .................................................................................................................IV
LISTA DE FIGURAS .................................................................................................VIII
LISTA DE TABELAS.................................................................................................XIII
LISTA DE SIGLAS .................................................................................................. XIV
1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 1

2

1.1

RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA (RCE): DEFINIÇÃO ........................................... 1

1.2

MOTIVAÇÃO ..................................................................................................... 1

1.3

OBJETIVOS ...................................................................................................... 3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA............................................................................. 4
2.1

EVOLUÇÃO HISTÓRICA ..................................................................................... 4

2.1.1 As coordenadas cartesianas e estereotáxia ............................................ 4
2.1.2 Lars Leksell e o desenvolvimento da radiocirurgia................................. 5
2.1.3 Os vários sistemas de liberação de dose a partir de Leksell ................. 6
2.1.3.1 Gamma knife ........................................................................................... 7
2.1.3.2 Aceleradores Lineares (LINACs) para uso de RCE ......................... 10
2.1.3.2.1 Unidade Monitor (UM) nos LINACs ............................................ 15
2.1.3.3 Cyberknife ........................................................................................... 15
2.2 RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA: PRINCÍPIOS GERAIS ......................................... 16
2.3 REQUISITOS CLÍNICOS E FÍSICOS PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA RCE.................... 17
2.4 ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS DE RCE .............................................................. 18
2.4.1 Sistema de coordenadas e o aro estereotáxico..................................... 18
2.4.2 Sistema de fixação na cabeça do paciente ............................................ 19
2.4.3 Imagens adquiridas para o procedimento de RCE ................................ 21
2.5 PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO ESTEREOTÁXICO E ALGORITMO PARA CÁLCULO DA
DOSE

21

2.5.1 Definição do volume alvo ........................................................................ 21
2.5.2 Cálculo de dose ....................................................................................... 22
2.5.3 Distribuições de isodoses em duas e três dimensões .......................... 23
2.5.3.1 Cálculo pixel por pixel ........................................................................... 23
2.5.3.2 Detecção na superfície do paciente .................................................... 23
2.5.4 Histograma Dose-Volume (DVH) ............................................................. 24
2.5.4.1 DVH direto ou diferencial ...................................................................... 25
2.5.4.2 DVH cumulativo ou integral .............................................................. 25
2.5.5 Índice de Conformidade (CI) ................................................................... 26
2.5.6 Especificação da dose............................................................................. 27
2.5.7 Visualização das isodoses na tela .......................................................... 27
v

2.5.8 Entrega da dose ........................................................................................ 29
2.5.9 Técnicas de irradiação ............................................................................. 29
2.5.9.1 Técnica convergente de irradiação ................................................... 31
2.5.10 Cálculo da dose para campos circulares .............................................. 32
2.5.11 Simulação do arco ................................................................................. 33
2.6 CONTROLE DE QUALIDADE (CQ) EM RADIOCIRURGIA ........................................... 34
2.6.1 Simuladores de cabeça para o CQ em RCE existentes na literatura ... 36
2.6.2 Simuladores de cabeça comercialmente disponíveis ............................ 40
3 MATERIAIS E METODOS ...................................................................................... 44
3.1 CONSTRUÇÃO DO SIMULADOR DE CABEÇA ........................................................... 44
3.1.1 Inserts ........................................................................................................ 47
3.1.2 Alvos .......................................................................................................... 48
3.2 SOFTWARES UTILIZADOS PARA ANÁLISE DAS IMAGENS ......................................... 51
3.2.1 Imagej ........................................................................................................ 51
3.2.2 VeriSoft ..................................................................................................... 51
3.2.2.1 Modo de comparação no verisoft ...................................................... 51
3.2.2.1.1 Matriz diferença ............................................................................ 51
3.2.2.1.1.1 Método índice gamma...................................................................... 52
3.3
ACELERADOR LINEAR .................................................................................... 54
3.4 DETECTORES ..................................................................................................... 54
3.4.1 Dosimetria Termoluminescente ............................................................... 54
3.4.1.1 Escolha dos TLDs .............................................................................. 54
3.4.1.2 Tratamento térmico ............................................................................ 55
3.4.1.3 Configuração para calibração dos TLDs ......................................... 55
3.4.1.4 Leitura dos dosímetros TLs .............................................................. 57
3.4.1.5 Calibração dos TLDs ......................................................................... 59
3.4.2 Filme radiocrômico (Gafcrômico EBT) .................................................. 59
3.4.2.1 Configuração para calibração dos filmes radiocrômicos ................ 60
3.4.2.2 Aquisição das imagens ..................................................................... 61
3.4.2.3 Análise das imagens .......................................................................... 62
3.5 OBTENÇÃO DAS IMAGENS PARA O PLANEJAMENTO .............................................. 63
3.5.1 Tomografia Computadorizada (TC) ........................................................ 63
3.6 PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO COM OS ALVOS DE ACRÍLICO E DE PVC ............ 64
3.6.1 DISTRIBUIÇÕES DE DOSE PLANEJADA ................................................................ 67
3.7 Teste de isocentricidade do acelerador linear ........................................... 68
3.8 Irradiação ..................................................................................................... 70
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES............................................................................. 73
4.1 CALIBRAÇÃO DOS DOSÍMETROS TLS .................................................................... 73
4.2 CALIBRAÇÃO DOS FILMES GAFCHOROMIC EBT .................................................... 74
4.3 VERIFICAÇÃO DO ISOCENTRO NO LINAC .............................................................. 74
4.4 COMPARAÇÃO DAS DOSES E SUAS DISTRIBUIÇÕES FORNECIDA PELO SPT COM OS
VALORES MEDIDOS PARA OS TLDS E FILMES GAFCRÔMICOS ....................................... 75

vi

4.4.1 TLDs........................................................................................................... 77
4.4.2 Filmes Gafcrômico EBT............................................................................ 80
4.4.2.1 Plano Axial ............................................................................................. 81
4.4.2.2 Plano Sagital - tumor ............................................................................. 85
4.4.2.3 Plano Coronal......................................................................................... 88
4.4.2.4 Plano Sagital - tronco ............................................................................ 91
CONCLUSÕES .......................................................................................................... 94
TRABALHOS FUTUROS ........................................................................................... 96
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 97
ANEXO I ................................................................................................................... 102
ANEXO II .................................................................................................................. 107

vii

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1: PRIMEIRO APARATO ESTEREOTÁXICO PARA O CÉREBRO HUMANO.[4] ................. 4
FIGURA 2: SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DAS COORDENADAS, UTILIZADOS ATUALMENTE.
ESQUERDA: FRAME ESTEREOTÁXICO; DIREITA: O MESMO FIXADO NA CABEÇA DO
PACIENTE [5]. .......................................................................................................... 5

FIGURA 3: RCE COM FEIXE DE PRÓTONS ......................................................................... 6
FIGURA 4: GAMMA KNIFE LEKSELL. MODELO 4C 201 FONTES DE 60CO [14] ........................ 8
FIGURA 5: GAMMA KNIFE LEKSELL. MODELO U 201 FONTES DE 60CO (SUPERIOR);
COLIMADORES DO GAMMA KNIFE LEKSELL DE (4, 8, 14 E 18) MM (INFERIOR ESQUERDA)
[5] .......................................................................................................................... 9
FIGURA 6: A) LINAC; B) VISTA INTERNA DO LINAC [20] .................................................. 11
FIGURA 7: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UM LINAC [14] ................................................. 12
FIGURA 8: RCE COM LINAC ADAPTADO COM SISTEMA DE CONES[23] ............................. 13
FIGURA 9: RCE COM LINAC ADAPTADO COM COLIMADORES MULTI-LÂMINAS. .................. 14
FIGURA 10: ARCOS CONVERGENTES NÃO-COPLANARES [23] ........................................... 14
FIGURA 11: PACIENTE TRATADO COM A TÉCNICA RCE DINÂMICA [14] .............................. 15
FIGURA 12: CYBERKNIFE .............................................................................................. 16
FIGURA 13: AS COORDENADAS ESTEREOTÁXICAS QUE DEFINEM EM 3-DIMENSÕES O ESPAÇO
QUE SERÁ IRRADIADO. [25] ..................................................................................... 19

FIGURA 14: FIXAÇÃO DO ARO ESTEREOTÁXICO NA CABEÇA DO PACIENTE [25] .................. 20
FIGURA 15: CAIXA LOCALIZADORA COMPATÍVEL COM ANEL NA CABEÇA (SUPERIOR
ESQUERDA). CAIXA LOCALIZADORA (POSICIONADOR DO ALVO) (SUPERIOR DIREITA) E
FILME IMPRESSO PRESO A CAIXA LOCALIZADORA COM MARCADORES NO ISOCENTRO
PARA CONFIGURAÇÃO DO LASER. SETAS (ABAIXO): CONTORNOS DA LESÃO.[25]

........ 20

FIGURA 16: DEFINIÇÕES DOS VOLUMES ALVOS E ÓRGÃOS DE RISCO ................................ 22
FIGURA 17: SOBREPOSIÇÃO DE TRÊS FEIXES DE RADIAÇÃO PARA TRATAMENTO DE UM
TUMOR CEREBRAL; B) HISTOGRAMA DOSE VOLUME (DVH). DISTRIBUIÇÃO DE DOSE
CALCULADA COM BASE EM A).[25] ........................................................................... 24

FIGURA 18: A) VOLUME ALVO DE UM DVH DIFERENCIAL PARA UM PLANO DE TRATAMENTO DE
PRÓSTATA COM QUATRO CAMPOS; B) RETO. O DVH DIFERENCIAL IDEAL DEVERIA TER
PICOS INFINITAMENTE ESTREITOS NA DOSE PARA O PVT E 0 GY PARA ESTRUTURAS
CRÍTICAS. [14] ....................................................................................................... 25

FIGURA 19: A) DVH CUMULATIVO PARA O MESMO PLANO DE TRATAMENTO DE PRÓSTATA
COM QUATRO CAMPOS USADO NA FIGURA 18. OS DVHS CUMULATIVOS IDEAL SÃO
MOSTRADOS EM B). [14] ......................................................................................... 26

viii

FIGURA 20: EXEMPLO DE METÁSTASE CEREBRAIS TRATADAS COM RT ESTEREOTÁXICA. A
LINHA INTERNA INCLUI O VOLUME ALVO E OS OUTROS TRÊS CONTORNOS MOSTRAM AS
LINHAS DE ISODOSE: 100%, 90% E 80% RESPECTIVAMENTE. [33] ........................... 28

FIGURA 21: SUPERIOR: DISTRIBUIÇÃO DE DOSE EM IRM DE METÁSTASE CEREBRAL PARA
TRATAMENTO DE RCE; INFERIOR: FUSÃO DE IMAGENS TC/RM.[25] .......................... 28

FIGURA 22: A) CONE SENDO FIXADO À BANDEJA SUPORTE DO LINAC; B) SISTEMA DE CONES
[25] ...................................................................................................................... 30
FIGURA 23: COLIMADOR COM MICRO-MULTI-LÂMINAS COM TAMANHO DE CAMPO ............... 30
FIGURA 24: TÉCNICA ROTACIONAL COM SEIS ARCOS DE RADIAÇÃO E COLIMADORES
CÔNICOS[25]. ........................................................................................................ 31

FIGURA 25: TÉCNICA UTILIZANDO COLIMADORES COM MICRO-MULTI-LÂMINAS E OITO
CAMPOS ESTÁTICOS[25]. ........................................................................................ 32

FIGURA 26: TESTE DE WINSTON-LUTZ A) ESFERA METÁLICA SENDO POSICIONADA PARA
AVALIAÇÃO DO MOVIMENTO DO GANTRY E DA MESA EM RELAÇÃO AOS LASERS; B)
ALINHAMENTO DOS LASERS E C) ESFERA SENDO RADIOGRAFADA COM FEIXES DE RAIOS-

X EM DIFERENTES ÂNGULOS DO GANTRY E MESA. .................................................... 35
FIGURA 27: A) ESQUEMA DO SIMULADOR DE ACRÍLICO COM INSERTS; B)CILINDRO INTERNO
COM TLDS E C) MARCADORES RADIOPACOS DE AL. [48]........................................... 37

FIGURA 28: DUAS SEMI-ESFERAS COM O FRAME ESTEREOTÁXICO COM OS MARCADORES DE
ALUMÍNIO. [49]....................................................................................................... 37

FIGURA 29: A)PHANTOM ESFÉRICO COM A MOLDURA ESTEREOTÁXICA ; B) PHANTOM
3

ABERTO COM INSERTS DE DIFERENTES MATERIAIS; C) CUBO DE PMMA DE 7,2 CM COM
CAVIDADES PARA ACOMODAR DETECTORES.[50] ...................................................... 38

FIGURA 30: PHANTOM CILÍNDRICO PARA DETERMINAÇÃO DE ARTEFATOS EM IMAGENS DE
RM E TC.[51]........................................................................................................ 39
FIGURA 31: A) RECIPIENTE ESFÉRICO COM DOSÍMETRO POLÍMERO GEL COM SUPORTE; B)
PHANTOM CHEIO DE ÁGUA COM A MOLDURA ESTEREOTÁXICA; C) VISUALIZAÇÃO
TRIDIMENSIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE DOSE.[52] ..................................................... 39

FIGURA 32: PHANTOM ALDERSON RANDO, USA [54] ...................................................... 40
FIGURA 33: RADIOSURGERY HEAD PHANTOM, MODELO 605, USA [55] ........................... 41
FIGURA 34: A) LUCY 3D QA PHANTOM, B) E C) ARO FIXADO NO PHANTOM, USA. [56]....... 41
FIGURA 35: RSVP PHANTOM HEAD [57] ........................................................................ 42
FIGURA 36: PHANTOM MD ANDERSON [58] ................................................................... 42
FIGURA 37: DISCOVERY PHANTOM. MED-TEC .............................................................. 43
FIGURA 38: MOLDE DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO SIMULADOR. ............................. 45
FIGURA 39: SIMULADOR DE CABEÇA EM ACRÍLICO .......................................................... 46
FIGURA 40: INSERT (CUBO DE ACRÍLICO COM CAVIDADES CILÍNDRICAS E ESFÉRICAS) ........ 47
ix

FIGURA 41: VISTA ANTERIOR DOS INSERTS INDICANDO A POSIÇÃO EM QUE OS FILMES SERÃO
INSERIDOS; A)PLANO SAGITAL; B) AXIAL E, C) CORONAL. .......................................... 47

FIGURA 42: PEÇAS DE ACRÍLICOS PARA PREENCHIMENTO DO TÚNEL................................ 48
FIGURA 43: A) SEMI-ESFERA E CILINDRO BI-PARTIDO DE ACRÍLICO, B) SEMI-ESFERA E
CILINDRO BI-PARTIDO DE PVC, C) INSERT, DUAS PARTES IGUAIS QUE FORMAM O CUBO
E; D) ARRANJO MONTADO, INSERT COM OS ALVOS. AS SETAS EM PRETO INDICAM
CAVIDADES PARA PREENCHIMENTO COM TLDS. ....................................................... 49

FIGURA 44: SIMULADOR COM OS INSERTS. ..................................................................... 50
FIGURA 45: MODO DE COMPARAÇÃO ÍNDICE GAMMA: DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS. ........ 52
FIGURA 46: MÉTODO ÍNDICE GAMMA: AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS. ............................... 53
FIGURA 47: FORNO PTW-TLDO UTILIZADO PARA O TRATAMENTO TÉRMICO DOS TLDS. ... 55
FIGURA 48: PLACA COM ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DOS TLDS.......................................... 56
FIGURA 49: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA CONFIGURAÇÃO PARA IRRADIAÇÃO DOS TLDS. . 56
FIGURA 50: LEITORA DE TLDS HARSHAW. ..................................................................... 58
FIGURA 51: PICOS DE EMISSÃO NAS LEITURAS DOS TLDS. .............................................. 58
FIGURA 52: FILMES GAFCHROMIC EBT USADOS PARA CURVA DE CALIBRAÇÃO. ................ 60
FIGURA 53: A) DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA CALIBRAÇÃO DO FILME RADIOCRÔMICO; B)
FOTOGRAFIA DAS PLACAS DE ÁGUA SÓLIDA COM O FILME NO ACELERADOR LINEAR NA
POSIÇÃO DE IRRADIAÇÃO........................................................................................ 61

FIGURA 54: SCANNER MICROTEK MODELO SCANMAKER. ................................................ 62
FIGURA 55: PROGRAMA FILMCAL PARA CONSTRUÇÃO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO. ............ 63
FIGURA 56: A) SIMULADOR COM O ARO ESTEREOTÁXICO; B) SIMULADOR COM A CAIXA
SUPORTE POSICIONADO NO TOMÓGRAFO. ............................................................... 64

FIGURA 57: CORTE AXIAL DA IMAGEM TOMOGRÁFICA COM CONTORNO DAS ESTRUTURAS
CRÍTICAS DELINEADOS. A) ALVOS DE PVC E; B) ALVOS DE ACRILICO. ......................... 65

FIGURA 58: POSIÇÃO DOS 5 ARCOS PLANEJADOS PARA O TRATAMENTO. ......................... 67
FIGURA 59: DISTRIBUIÇÃO DE ISODOSES EM 2D. ............................................................ 67
FIGURA 60:O ACELERADOR ADAPTADO A VERIFICAÇÃO DA ISOCENTRICIDADE DO GANTRY E
MESA. ................................................................................................................... 69

FIGURA 61: FILME RADIOCRÔMICO PRESO AO SUPORTE PARA IRRADIAÇÃO DA ESFERA EM A)
180º, B) 0º............................................................................................................. 69
FIGURA 62: TLD-100 AO LONGO DO TRONCO E NA REGIÃO CENTRAL DO TUMOR. ............. 71
FIGURA 63: INSERTS COM OS FILMES GAFCRÔMICO EBT NOS TRÊS PLANOS. ................... 71
FIGURA 64: CAIXA LOCALIZADORA COM PAPEL MILIMETRADO PRESA AO FRAME PARA A
LOCALIZAÇÃO DO ISOCENTRO DA LESÃO ATRAVÉS DOS LASERS. ............................... 72

FIGURA 65: O SIMULADOR SENDO IRRADIADO, A) MESA: 90˚E GANTRY: 30˚E, B) MESA: 350˚ E
GANTRY: 230˚. ...................................................................................................... 72

x

FIGURA 66: CURVA DE CALIBRAÇÃO DOS DOSÍMETROS TLS, OBTIDA NO ACELERADOR
LINEAR (CLINAC 2300 C/D) COM FEIXE DE FÓTONS DE 6MV. .................................. 73

FIGURA 67: CURVA DE CALIBRAÇÃO DO FILME GAFCHOROMIC EBT CONSTRUIDA NO
VERISOFT MÓDULO FILMCAL, FAIXA DE DOSE DE 20 A 400CGY ............................... 74
FIGURA 68: ESFERA METÁLICA RADIOGRAFADA PARA VERIFICAÇÃO DA ISOCENTRICIDADE DO
GANTRY. A) MESA 0º E GANTRY 90º, B) MESA 0º GANTRY 270º, C) MESA 0º GANTRY 180º,
D) MESA 0º GANTRY 90º. ......................................................................................... 75

FIGURA 69: HISTOGRAMA DOSE VOLUME (HDV) E IC. ..................................................... 76
FIGURA 70: CONTORNOS DAS POSIÇÕES DOS TLDS NO TRONCO CEREBRAL .................... 77
FIGURA 71: HISTOGRAMAS DE DOSE VOLUME (DVHS) PARA OS TLDS NO ISOCENTRO DA
LESÃO E REGIÃO CENTRAL DO TRONCO. .................................................................. 78

FIGURA 72: PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES DE DOSE NO
VERISOFT, MÉTODO ÍNDICE GAMMA. ....................................................................... 80
FIGURA 73: DISTRIBUIÇÃO DE DOSES PLANEJADAS E MEDIDAS NO PLANO AXIAL, GERADAS
NO VERISOFT. A) MATRIZ DE DOSE PLANEJADA, B) MATRIZ DE DOSE MEDIDA PELO FILME

GAFCHROMIC, C)AVALIAÇÃO DA SUPERPOSIÇÃO DE ISODOSES PELO MÉTODO ÍNDICE
GAMMA,D) E E) SUPERPOSIÇÃO DAS ISODOSES. AS LINHAS PONTILHADAS
REPRESENTAM AS ISODOSE MEDIDAS E AS LINHAS CONTÍNUAS ÀS ISODOSES
PLANEJADAS.

........................................................................................................ 82

FIGURA 74: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MÉTODO ÍNDICE GAMMA PARA O PLANO AXIAL ......... 83
FIGURA 75: IMAGENS DE IDOSODES GERADAS PELO PROGRAMA VERISOFT NO PLANO AXIAL
NA REGIÃO DE INTERESSE (ROI). ............................................................................ 84

FIGURA 76: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MÉTODO ÍNDICE GAMMA PARA O PLANO AXIAL NA
REGIÃO DE INTERESSE (ROI). ................................................................................. 85

FIGURA 77: DISTRIBUIÇÃO DE DOSES PLANEJADAS E MEDIDA NO PLANO SAGITAL (TUMOR),
GERADAS NO VERISOFT. A) MATRIZ DE DOSE PLANEJADA, B) MATRIZ DE DOSE MEDIDA
PELO FILME, C)AVALIAÇÃO DA SUPERPOSIÇÃO DE ISODOSES PELO MÉTODO ÍNDICE
GAMMA E, D) E E) SUPERPOSIÇÃO DAS ISODOSES. AS LINHAS PONTILHADAS
REPRESENTAM AS ISODOSE MEDIDAS E AS LINHAS CONTÍNUAS ÀS ISODOSES
PLANEJADAS.

........................................................................................................ 86

FIGURA 78: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MÉTODO ÍNDICE GAMMA PARA O PLANO SAGITAL
(TUMOR). .............................................................................................................. 87
FIGURA 79: IMAGENS DE IDOSODES GERADAS PELO PROGRAMA VERISOFT PLANO SAGITAL
(TUMOR), NA REGIÃO DE INTERESSE (ROI). ............................................................. 87
FIGURA 80: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MÉTODO ÍNDICE GAMMA PARA O PLANO SAGITAL
(TUMOR), NA REGIÃO DE INTERESSE (ROI). ............................................................. 88

xi

FIGURA 81: DISTRIBUIÇÃO DE DOSES PLANEJADAS E MEDIDAS NO PLANO CORONAL,
RETIRADAS DO VERISOFT. A) MATRIZ DE DOSE PLANEJADA, B) MATRIZ DE DOSE MEDIDA
PELO FILME, C)AVALIAÇÃO DA SUPERPOSIÇÃO DE ISODOSES PELO MÉTODO ÍNDICE
GAMMA E, D) E E) SUPERPOSIÇÃO DAS ISODOSES. AS LINHAS PONTILHADAS
REPRESENTAM AS ISODOSE MEDIDAS E AS LINHAS CONTÍNUAS ÀS ISODOSES
PLANEJADAS.

........................................................................................................ 89

FIGURA 82: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MÉTODO ÍNDICE GAMMA PARA O PLANO CORONAL. .. 90
FIGURA 83: IMAGENS DE IDOSODES GERADAS PELO PROGRAMA VERISOFT NO PLANO
CORONAL, NA REGIÃO DE INTERESSE (ROI). ............................................................ 90

FIGURA 84: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MÉTODO ÍNDICE GAMMA PARA O PLANO CORONAL, NA
REGIÃO DE INTERESSE (ROI). ................................................................................. 91

FIGURA 85: DISTRIBUIÇÃO DE DOSES PLANEJADAS E MEDIDAS NO PLANO SAGITAL
(TRONCO), RETIRADAS NO VERISOFT. A) MATRIZ DE DOSE PLANEJADA, B) MATRIZ DE
DOSE MEDIDA PELO FILME, C)AVALIAÇÃO DA SUPERPOSIÇÃO DE ISODOSES PELO
MÉTODO ÍNDICE GAMMA,D) SUPERPOSIÇÃO DAS ISODOSES....................................... 92

FIGURA 86: E) SUPERPOSIÇÃO DAS ISODOSES NO PLANO SAGITAL (TRONCO). AS LINHAS
PONTILHADAS REPRESENTAM AS ISODOSE MEDIDAS E AS LINHAS CONTÍNUAS
REPRESENTAM AS ISODOSES PLANEJADAS. ............................................................. 93

FIGURA 87: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MÉTODO ÍNDICE GAMMA PARA O PLANO SAGITAL
TRONCO. ............................................................................................................... 93

xii

LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Parâmetros para irradiação do simulador de cabeça com alvos de PVC.....66
Tabela 2: Parâmetros para irradiação do simulador de cabeça com alvos de
acrílico...........................................................................................................................66
Tabela 3: Leitura dos TLDs e cálculo de dose.............................................................79
Tabela 4: Doses planejadas na região central do tronco cerebral e a média das doses
medidas.........................................................................................................................79
Tabela 5: Incerteza (u) da dose pelo desvio padrão (s) do filme Gafchromic EBT....103
Tabela 6: Incerteza estimada da dose absorvida na água Dw,Q para feixes de fótons
de alta energia [62]......................................................................................................104
Tabela 7: Incerteza (u) da dose pelo desvio padrão (s) dos TLDs.............................105

xiii

LISTA DE SIGLAS
AAPM: Associação Americana de Físicos em Medicina (American Association
of Physicists in Medicine)
ADC: Angiografia Digital do cérebro
BRW: Brown Roberts Well
CNEN: Comissão Nacional de Energia Núclear
CQ: Controle de Qualidade
CTV: Volume Alvo Clínico (Clinical Target Volume)
DFS: Distância Fonte Superfície
DVH: Histograma Dose Volume (Dose-Volume Histogram)
EBT: Terapia com Feixe Externo (External Beam Radiotherapy)
FAC: Fator Abertura do Colimador
FC: Fator Colimador
GTV: Volume Tumoral Visível (GrossTumor Volume)
HU: Unidades de Hounsfield (HU)
IAEA: Agência Internacional de Energia Atômica (International Atomic Energy
Agency)
IC: Índice de Conformidade
ICRU: Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação
(International Commission on Radiation Units and Measurements)
IMRT: Radioterapia com Intensidade Modulada (Intensity Modulated
Radiotherapy)
IRD: Instituto de Radioproteção e Dosimetria
IRM: Imagem por Ressonância Magnética
IV: Volume Irradiado (Irradiated Volume)
LiF: Fluoreto de Lítio
LINAC: Acelerador Linear (Linear Accelerator)
MAV: Malformação Arteriovenosas
MLC: Colimadores com Multi-lâminas (Multileaf Collimators)
NA: Neurinomas do Acústico
NCRP: Conselho Nacional de Proteção Radiológica (National Council on
Radiation Protection)
OR: Órgão de Risco (Organ at Risk)
OAR: Razão Fora do Eixo (Off-Axis-Ratio)
OMS: Organização Mundial de Saúde
xiv

PORV:Volume do Órgão de Risco Planejado (Planning Organs at Risk Volume)
PSF: Fator de Espalhamento de Pico (Peak Scatter Factor)
PTV: Volume Alvo Planejado (Planning Target Volume)
PDP: Percentagem de Dose em Profundidade
RC: Radiocirurgia
RCE: Radiocirurgia Estereotáxica
RPC: Centro de Física Radiológica (Radiological Physics Center)
RT: Radioterapia
RTE: Radioterapia Estereotáxica
RTOG:Grupo Oncológico de Radioterapia (Radiation Therapy Oncology Group)
SID: Distância Fonte Isocentro (Source to Isocenter Distance)
SNC: Sistema Nervoso Central
SPT: Sistema de Planejamento do Tratamento
TC: Tomografia Computadorizada
TG: Grupo de Trabalho (Task Groups)
TLD: Dosímetro Termoluminescente (Thermoluminescent Dosimeter)
TMR: Razão Tecido Máximo (Tissue-Maximum Ratio)
TV : Volume Tratado (Treatment Volume)
TV: Volume Alvo (Internal Target Volume)
UM: Unidade Monitor

xv

1 INTRODUÇÃO
1.1

RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA (RCE): DEFINIÇÃO
A Radiocirurgia Estereotáxica (RCE) é uma técnica terapêutica empregada em

pequenos volumes de tecidos tumorais, cujo procedimento permite do ponto de vista
clínico, uma “cirurgia cerebral não-invasiva”, ou seja, sem a abertura do crânio, por
meio de feixes de radiação. Esse procedimento utiliza um sistema rígido de fixação do
crânio com uma moldura estereotáxica, que permite a obtenção de um sistema de
coordenadas para a localização das estruturas internas a partir das imagens médicas,
daí o nome “radiocirurgia estereotáxica”. Apesar do nome, a RCE é considerada uma
forma de terapia com radiação, e não um procedimento cirúrgico. A característica
fundamental da RCE é a administração de alta dose de radiação externa, em apenas
uma fração, em um pequeno volume alvo (tecido tumoral) localizado de forma precisa
e com limites bem definidos pela estereotaxia, geralmente intracranianos. São
utilizados para este procedimento, múltiplos feixes de radiação colimados (dirigidos) e
centralizados na lesão intracraniana a ser tratada, obtendo um elevado gradiente de
dose para além dos limites da lesão; desta forma, os tecidos saudáveis ao redor da
lesão são preservados. Os alvos de radiação altamente precisos dentro do cérebro
são planejados com base em imagens, como as obtidas por tomografia
computadorizada (TC), ressonância magnética (RM), e angiografia digital do cérebro
(ADC).

1.2

MOTIVAÇÃO
A precisão é um dos requisitos básicos para RCE, uma vez que doses altas de

radiação ionizante são liberadas em uma única sessão e dirigidas a alvos limitados em
regiões delicadas do cérebro, localizadas estereotaxicamente, requerendo assim um
alto grau de exatidão tanto na localização do volume alvo quanto na adiministração da
dose. Em RCE, assim como em radioterapia (RT) convencional, há duas componentes
para a exatidão na liberação da dose; uma componente numérica e outra espacial
(geométrica). A precisão espacial da dose administrada ao alvo em radiocirurgia pode
ser comprometida por três fatores principais: precisão na determinação das
coordenadas do alvo a ser tratado (localizadas estereotaxicamente), exatidão na dose
entregue ao alvo planejado, e um possível movimento das estruturas cerebrais entre o
tempo da localização do alvo e o tempo de irradiação. Os requisitos para a precisão

geométrica da dose entregue ao alvo em RCE são mais rigorosos do que em
radioterapia convencional. Erros muito pequenos, da ordem de milímetros são
inaceitáveis [1]. Esta exigência de justifica, devido aos pequenos volumes alvos, a sua
proximidade às estruturas sensíveis do cérebro e à dose elevada liberada ao alvo em
uma única fração. Por ser uma técnica tão complexa, esta modalidade de tratamento
requer procedimentos rigorosos e bem estabelecidos para garantir uma boa qualidade
do tratamento.
Como seria inviável executar uma dosimetria in vivo, pela impossibilidade de se
introduzir detectores de radiação na região crânio-encefálica, o uso de um objeto
adequado que simule tal procedimento para sua própria verificação torna-se uma
ferramenta muito útil.
Para que sejam alcançados bons resultados nos tratamentos com a técnica de
RCE, um bom programa para garantir a qualidade do tratamento deve ser adotado.
Assim como existem protocolos a serem seguidos para o controle da qualidade (CQ)
em radioterapia, há também um protocolo dedicado exclusivamente ao controle da
qualidade em radiocirurgia estereotáxica (AAPM TG 42)

1

[1] e os procedimentos lá

relacionados indicam a utilização de um objeto simulador de cabeça adequado ao
controle da qualidade periódico da técnica.
Vários serviços de radioterapia no mundo desenvolveram seus próprios
simuladores de cabeça para a realização do controle da qualidade periódico da técnica
RCE. Encontra-se também a opção de simuladores comercialmente disponíveis para a
realização destes procedimentos. Devido ao custo elevado destes simuladores, há
uma grande carência desta ferramenta nos centros de tratamento brasileiros que
executam a RCE.

1

AAPM -TG: American Association of Physicists in Medicine – Task Groups: são grupos de
trabalho da AAPM reunidos para elaborar documentos relacionados a assuntos específicos.
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1.3

OBJETIVOS
São dois os objetivos principais deste trabalho. O primeiro é a construção de

um simulador geométrico, em acrílico, que represente as dimensões da cabeça de um
adulto, para o controle da qualidade (CQ) em radiocirurgia estereotáxica (RCE),
seguindo as recomendações da AAPM TG (42, 21) [1,2]. O simulador será construído
de forma a acomodar em seu interior objetos que simulem um tumor próximo a regiões
delicadas do cérebro, como por exemplo, o tronco cerebral.
Para validar este simulador, o segundo objetivo importante deste trabalho é
obter um estudo preciso das distribuições de doses e valores de dose absoluta nos
objetos que foram inseridos no simulador, representando regiões de interesse dentro
do crânio. Assim, serão inseridos nestes objetos detectores, tais como filmes
radicrômicos e dosímetros termoluminescentes (TLDs), sendo o simulador submetido
às mesmas etapas de tratamento a que seria submetido um paciente necessitando de
radiocirurgia extereotáxica.

3

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

2.1.1

AS COORDENADAS CARTESIANAS E ESTEREOTÁXIA
René Descartes, no século XVII, definiu a localização de qualquer ponto no

espaço com referência a três planos perpendiculares intersectantes, popularmente
conhecida como coordenadas cartesianas. Em 1908 o neurocirurgião Victor Horsley e
o matemático Robert Clarke [3], idealizando o cérebro como uma estrutura espacial
geométrica, tiveram a idéia de desenvolver um aparato experimental que permitisse
uma intervenção cirúrgica em estruturas profundas nos cérebros de animais. Neste
aparato eles utilizaram como guia um eletrodo sobre o sistema de coordenadas
cartesianas em três dimensões e, especificando três coordenadas perpendiculares
entre si: ântero-posterior (AP), lateral e vertical, descreveram lesões (alvos) no cérebro
de um macaco com base em marcas do crânio. Em 1918 Mussen, engenheiro e
colaborador de Horsley e Clarke, desenvolveu o primeiro aparato a ser utilizado em
cérebro de humanos, Figura 1 [4].
Este sistema de localização indireto, Figura 2, a partir de referências
tridimensionais, foi designado do grego estereotáxia (de estéreo=espaço e
taxia=localização). Mas seria posteriormente, no início dos anos de 1950, que esta
modalidade viria a ser amplamente desenvolvida pelo neurocirurgião Lars Leksell.

Figura 1: Primeiro aparato estereotáxico para o cérebro humano.[4]
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Figura 2: Sistema de localização das coordenadas, utilizados atualmente.
Esquerda: Frame estereotáxico; Direita: O mesmo fixado na cabeça do paciente
[5].

2.1.2 LARS LEKSELL E O DESENVOLVIMENTO DA RADIOCIRURGIA
Em face das dificuldades encontradas em algumas doenças intracranianas,
principalmente devido às seqüelas pós-cirurgicas, Lars Leksell em 1951 [6], buscando
uma técnica menos indolor e com menor risco de infecção, introduziu o conceito de
"radiocirurgia". Sua intenção inicial era usar a técnica para tratamentos de desordens
funcionais (neuralgia do trigêmeo). Professor de cirurgia neurológica em Estocolmo, na
Suécia, Leksell definiu a radiocirurgia como sendo “todo procedimento de irradiação
localizada, usando fontes externas ao crânio, destinadas à destruição de pequenos
volumes de tecido cerebral, normal ou patológico, em uma única sessão, localizado
por procedimentos estereotáxicos e realizado com finalidade terapêutica”. No início,
Leksell et al associou a técnica de terapia rotacional, na época comum para
tratamento de tumores profundos em virtude da limitação de energia dos aparelhos de
ortovoltagem, com um capacete estereotáxico que ele mesmo havia criado para
biópsias de lesões do sistema nervoso central (SNC). Com essa técnica, Leksell
aplicou uma dose única de radiação por meio da composição de múltiplos campos de
feixes de ortovoltagem. Denominou de radiocirurgia estereotáxica essa nova
modalidade terapêutica, termo utilizado até hoje. Nesta técnica, as lesões eram
irradiadas em pequenos campos definidos na moldura estereotáxica, movimentandose o colimador rotacionalmente, o que proporcionava uma distribuição de dose
5

tridimensional em torno do isocentro da lesão e um gradiente de dose acentuado fora
do eixo central. Como a energia dos feixes de raios-X não era suficientemente alta
para proporcionar o gradiente de dose desejado fora do volume de tratamento e afim
de evitar o desenvolvimento de lesões secundárias, foi proposta a utilização de outros
equipamentos emissores de radiação. A técnica radiocirurgica de ortovoltagem
baseada em raios-X foi interrompida no final dos anos 1950, mas a idéia de focar a
irradiação no cérebro foi transitada para outros feixes de radiação, mais adequados.
Após ter descrito a técnica, Leksell e Larsson [7], na Suécia em 1958, iniciaram
tratamentos a partir de cíclotrons, para realizar a radiocirurgia com feixe de prótons de
alta energia, como ilustrado na Figura 3. Eles começaram com investigações em
pacientes com feixe de prótons, com resultados interessantes provando que esta
técnica radiocirurgica era mais efetiva. Em 1968, Leksell desenvolveu a primeira
ferramenta neurocirúrgica (Gamma Knife) dedicada exclusivamente a radiocirurgia
estereotáxica, que utilizava como fonte radioativa o 60Co [8].

Figura 3: RCE com feixe de prótons

2.1.3 OS VÁRIOS SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE DOSE A PARTIR DE
LEKSELL
O desenvolvimento das unidades de radiocirurgia atuais surgiu da necessidade
de se concentrar alta dose de radiação em um único ponto a partir de múltiplas
entradas de feixes convergentes.
Em 1954, Tobias, Lawrence et al, trabalhando na unidade do cíclotron em
Berkeley, na Califórnia, utilizou partículas carregadas para irradiar glândulas pituitária,
6

com intenção de eliminar a dor de pacientes com metástases devido ao câncer de
mama [9].
Em 1962, em Boston, Kjellberg começou a tratar pacientes com lesões
intracerebrais usando irradiação estereotáxica, com feixes de prótons numa unidade
de cíclotron [10] e em 1963, Kjellberg, estendeu essa tecnologia para o tratamento de
malformações arteriovenosas (MAVs) [11].
A partir de 1980 houve um crescente desenvolvimento da radiocirurgia
estereotáxica, aplicando-se diferentes sistemas em várias regiões do mundo. Em
1980, Fabrikant et al [12], iniciaram em Berkeley o uso da técnica radiocirurgica com
íons de hélio para o tratamento de malformações arteriovenosas. Em 1985, BarciaSalório [13], na Universidade de Valência, com um aparelho de radioterapia externa
de

60

Co e utilizando técnicas similares as anteriores, realizou RCE para tratamentos

de epilepsia.
60

Apesar dos feixes de partículas pesadas e o

Co

serem suficientemente

energéticos para produzir um gradiente de dose ideal, estes equipamentos são muito
sofisticados e caros, limitando a um pequeno número de instituições.

2.1.3.1 GAMMA KNIFE
Em 1968, a partir da necessidade de substituir a radiocirurgia com feixe de
prótons realizada em laboratórios com cíclotron, por máquinas mais simples e que
pudessem ser construídas dentro do ambiente hospitalar, desenvolveu-se o primeiro
aparelho dedicado exclusivamente a radiocirurgia (gamma knife). O seu idealizador foi
Leksell [8].
O primeiro modelo continha 179 fontes de

60

Co ao redor de um aparato

mecânico no formato de um capacete, produzindo 179 feixes colimados de radiação
convergentes num alvo estereotaxicamente definido; como resultado era obtido uma
alta dose sobre o alvo determinado pela intersecção dos vários feixes, gerando doses
relativamente inócuas nos tecidos normais ao longo da passagem dos respectivos
feixes. Apesar dos grandes avanços tecnológicos durante todo este tempo, o projeto
fundamental do Gamma knife não sofreu muitas alterações. As primeiras unidades
possuíam três capacetes de diâmetros entre 4,0 e 18,0 mm e haviam sido construídas
com 201 fontes colimadas de

60

Co, distribuídas para hospitais na Argentina e

Inglaterra, Figura 4. [14,15].
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Figura 4: Gamma knife Leksell. Modelo 4C 201 fontes de 60Co [14]
Na década de 1990, o crescente interesse pela neurocirurgia funcional, levou a
uma importante modernização dos sistemas e ao aumento da aquisição dessas
unidades por outros serviços. Nos Estados Unidos, havia pelo menos 20 unidades de
gamma knife e outras 72 distribuídas no mundo inteiro, até 1995. Mais de 41 mil
pacientes foram tratados entre 1968 e 1995 [15]. Todas as novas unidades de gamma
knife possuem 201 fontes e são supridas de quatro capacetes que projetam todos os
feixes de irradiação a um mesmo isocentro (a 40 cm do ponto focal), com colimadores
de diâmetros (4, 8, 14 e 18) mm, como pode ser observado na representação
esquemática da Figura 5 inferior direita. O modelo mais comum (Elekta Model U
Gamma Unit) pesa cerca de 18 mil kg e a esfera central mede 165 cm de diâmetro, no
qual ficam alojadas, em canais específicos, as 201 fontes de cobalto (cada fonte com
atividade média de 30-Ci), como mostrado na Figura 5.
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Figura 5: Gamma Knife Leksell. Modelo U 201 fontes de 60Co (superior);
Colimadores do Gamma Knife Leksell de (4, 8, 14 e 18) mm (inferior esquerda) [5]

A mesa de tratamento pode ser movimentada por um sistema hidráulico ou
elétrico e os colimadores secundários (capacetes) são providos de sistema de
transporte específico para serem acoplados à mesa (peso médio de 180 kg). Pelo fato
da meia-vida do 60Co ser de 5,27 anos (rendimento decai cerca de 1% ao mês), o
tempo

de

tratamento

nessas

máquinas

fica

gradualmente

mais

longo

e,
9

eventualmente, as 201 fontes necessitarão ser substituídas, acarretando alto custo de
manutenção. Em virtude dessas dificuldades operacionais, técnicas e físicas e do alto
custo para fabricação e manutenção dessas unidades, mecanismos de adaptação dos
aceleradores lineares para o procedimento de RCE foram se desenvolvendo.

2.1.3.2 ACELERADORES LINEARES (LINACs) PARA USO DE
RCE
Na busca em desenvolver novas alternativas para tratamentos com RCE que
possibilitassem custos mais baixos, em 1974, Larsson propôs pela primeira vez a
viabilidade do uso de aceleradores lineares isocêntricos para radiocirurgia, os
LINACs [16]. A primeira publicação descrevendo radiocirurgia a partir de um LINAC
ocorreu em 1982 [17]. Em 1983, Betti e Derechinsky [18], desenvolveram a aplicação
clínica dos LINACs com a técnica de múltiplos arcos não coplanares. Pouco depois,
em 1985, a técnica foi introduzida clinicamente em Vicenza (Itália) por Colombo et
al [19] e em Heidelberg (Alemanha) por Hartmann et al. Em 1988 Lutz et al e
Podgorsak et al e em 1990 Thomson et al também fizeram uso da técnica.
Os Aceleradores Lineares (LINACs) foram desenvolvidos na década de 40 e
comercializados a partir da década de 60 para aplicações médicas. Os LINACs usados
em radioterapia produzem radiações (feixes de fótons e elétrons) com energias
variando de 4 a 25 MeV, usando ondas eletromagnéticas com freqüências de
microondas no intervalo de 103 MHz a 104 MHz para acelerar os elétrons. O próprio
feixe de elétrons pode ser usado para tratamentos de tumores superficiais, ou pode
atingir um alvo para produzir raios-X para tratamento de tumores mais profundos [14].
Os LINACs são geralmente montados isocentricamente2 e seus principais
componentes são:
a)

Gerador de radiação: Encerrado num cabeçote de chumbo (alvo
constituído de material de número atômico alto);

b) Gantry: Braço mecânico capaz de movimentar o cabeçote ao redor do
paciente em um círculo completo);

2

Isocentro do LINAC: O eixo central do campo e o eixo de rotação dos colimadores são

coincidentes e interceptam o eixo de rotação do gantry em um ponto virtual denominado
isocentro.
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c) Colimadores: Função de definir o tamanho e a forma do campo de
radiação;
d) Suporte (apoio) do gantry;
e) Gabinete modulador;
f)

Conjunto para suporte do paciente ou mesa de tratamento móvel com três
graus de liberdade;

g) Sistema de posicionamento a base de feixe de laser para definir o
posicionamento de paciente, a distância entre a fonte e o paciente (DFS) e
para simular o tamanho do campo de radiação;
h) Indicadores digitais- Indicam a angulação do gantry, dimensões do campo
no isocentro, ângulo de rotação da mesa, etc. Figura 6.

Gantry
Sistema
de lasers
Sistema de Z
lasers

Y

X
Isocentro

Saída do
feixe

Colimadores

Mesa
a)

b)

Figura 6: a) LINAC; b) Vista interna do LINAC [20]

Nos LINACs, os elétrons, depois de produzidos termionicamente no canhão de
elétrons, são acelerados até o anodo onde entram no guia de onda de aceleração. As
microondas usadas nos guias de ondas de aceleração aumentam a velocidade dos
elétrons à energia cinética desejada. Dois tipos de guias de onda são usados nos
aceleradores: guias de onda de transmissão de radiofreqüência e guia de onda de
aceleração. Os guias de onda de transmissão transmitem a radiofreqüência da fonte
aos guias de onda de aceleração, onde os elétrons são acelerados. Na saída do
sistema de transporte (na outra extremidade), o feixe de elétrons colide com um alvo
localizado no cabeçote do acelerador que, conseqüentemente, produz fótons (raios-X)
com energias na ordem de megavolts (MV) inferiores às do elétron, mas com alto
poder de penetração. Ao interagir com a matéria o poder de penetração dos feixes de
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radiação produzidos pelos LINACs tem um comportamento crescente até certa
profundidade e posteriormente decrescem exponencialmente [14].
Para produção de feixe num LINAC os principais componentes são:
a) Sistema de injeção de elétrons;
b) Bomba de vácuo - Responsável por manter o vácuo no tubo acelerador;
c) Magnetron ou Klystron - Fonte de microondas para aceleração dos elétrons;
d) Guias de onda de aceleração - Carrega a microonda do Magnetron ou
Klystron ao tubo acelerador;
e) Magneto - Sistema de transporte do feixe de elétrons (defletem os elétrons
que saem do tubo acelerador para que colidam com o alvo);
f)

Alvo - Local onde os elétrons acelerados colidem para a produção de
raios-x;

g) Lâminas espalhadoras;
h) Câmaras de ionização- Função de monitorar o feixe (fornecer leituras das
unidades monitor (UM)).
A Figura 7 mostra um diagrama esquemático de um LINAC com seus principais
componentes.

Figura 7: Diagrama esquemático de um LINAC [14]
Em RCE, o diâmentro dos campos de tratamento, em geral, medem de 5 a
40 mm (significativamente menores que em radioterapia convencional). Quanto
12

menores forem esses campos, mais preciso fica o planejamento do tratamento e maior
será a proteção no tecido cerebral normal. Assim, para a técnica de RCE no LINAC,
além de um rigoroso controle da qualidade, torna-se necessário algumas modificações
relativamente simples:
 A montagem de um colimador terciário, que é utilizado para acomodar
um conjunto de colimadores cilíndricos com abertura central divergente
cônica capaz de formar pequenos campos circulares de 5 a 50 mm de
diâmetro no isocentro do sistema de radiação, Figura 8, ou colimadores
do tipo micro-multi-lâminas para definir pequenas áreas de campos
irregulares, Figura 9;
 Uma mesa motorizada com controle remoto ou rotação da mesa ou
cadeira de tratamento;
 Suportes

(dispositivos)

na

mesa

para

imobilização

do

anel

estereotáxico durante o tratamento;
 Freios especiais para imobilização dos movimentos na vertical,
longitudinal e lateral da mesa durante o tratamento. [14,21,22]

Figura 8: RCE com LINAC adaptado com sistema de cones[23]

13

Figura 9: RCE com LINAC adaptado com colimadores multi-lâminas.
O uso dos LINACs isocêntricos para a técnica de RCE, se divide, atualmente,
em três categorias: múltiplos arcos convergentes não coplanares, radiocirurgia
estereotáxica dinâmica e rotação cônica [14].
Na técnica de múltiplos arcos convergentes não coplanares, a mesa de
tratamento com o paciente permanece imóvel, enquanto o gantry se move conforme
os arcos desejados. Cada arco corresponde a uma posição estacionária diferente da
mesa de tratamento. A Figura 10 mostra um exemplo de múltiplos arcos convergentes
não-coplanares

Figura 10: Arcos convergentes não-coplanares [23]
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Na técnica de RCE dinâmica, tanto o gantry quanto o paciente se movem
simultaneamente durante o tratamento, Figura 11.

Figura 11: Paciente tratado com a técnica RCE dinâmica [14]

Na técnica de rotação cônica o paciente gira em torno da mesa de tratamento,
enquanto o gantry permanece imóvel durante a entrega da dose.

2.1.3.2.1 UNIDADE MONITOR (UM) NOS LINACs
Como nos LINACs os feixes de radiação ionizantes são pulsados, é necessário
então, um monitoramento constante desses feixes para garantir a eficiência do
tratamento e segurança do paciente. A Unidade de Monitor (UM) controla o tempo em
que o feixe de irradiação deve ficar ligado de modo a fornecer um valor de dose
absorvida desejado em um ponto de interesse. Isto é feito por meio de duas câmaras
de ionização localizadas no gantry do acelerador linear. As UM são geralmente
ajustadas de maneira a se obter 1cGy/UM, na profundidade de dose máxima (zmax),
em um simulador com água, considerando um campo de 10x10 cm2, no eixo central
do feixe de radiação, à distância fonte superfície (DFS) de 100 cm. Ao ser depositada
a dose desejada, essas câmaras comunicam ao sistema que este valor de dose foi
alcançado e a irradiação é terminada.

2.1.3.3 CYBERKNIFE
Uma nova técnica para radiocirurgia com o emprego de um tipo especial de
acelerador linear é o Cyberknif. Um LINAC em miniatura é montado sobre um braço
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robótico. Ao invés do aro estereotáxico convencional, no equipamento de Cyberknife
utiliza-se um sistema de terapia guiada por imagem. Esta é uma técnica não invasiva
para localização do alvo, Figura 12.

Um par de imagens de raios-X é gerado e

comparado com radiografias digitalmente reconstruídas a partir da informação
anatômica tridimensional, proveniente de um conjunto de imagens tomográficas
abrangendo a região tratada (um estudo tomográfico em “tempo real”), durante o
tratamento. O sistema Cyberknife para RCE oferece algumas vantagens em
comparação ao LINAC convencional, porém tem custo muito elevado [14].

Figura 12: Cyberknife

2.2 RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA: PRINCÍPIOS GERAIS
A radiocirurgia estereotáxica é uma técnica específica de radioterapia indicada
para o tratamento de pequenos volumes de tecido patológico intracranianos, malignos
ou benignos. A lesão cerebral é localizada de maneira muito precisa por estereotaxia,
sendo a dose planejada liberada em uma única fração, através de múltiplos feixes de
fótons colimados e dirigidos para o isocentro da lesão. Todo o procedimento é
realizado em um único dia. No entanto, devido ao ganho terapêutico observado com o
fracionamento da dose, lesões maiores e adjacentes às estruturas cerebrais delicadas
podem ser tratadas de forma fracionada, teoricamente sem um risco maior de
complicações. Desta forma, duas técnicas de tratamento podem ser utilizadas de
acordo com a patologia, tamanho e localização da lesão: a radiocirurgia estereotáxica
16

(RCE), que aplica uma alta dose de radiação em um pequeno volume alvo em uma
única fração e a radioterapia estereotáxica (RTE) que aplica a dose prescrita de
radiação no volume alvo, em múltiplas frações [24,25].

2.3 REQUISITOS CLÍNICOS E FÍSICOS PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA RCE.
Alguns requisitos são essenciais para aplicação da técnica (RCE) [14,25], que
incluem:
1) Aplicação de um aro estereotáxico rígido, fixado na calota craniana do
paciente, para localização do volume-alvo e melhor precisão no
posicionamento do isocentro dentro do volume-alvo;
2) Imagens (TC, RM e angiografia) do paciente com a moldura estereotáxica
e caixa localizadora fixadas ao mesmo;
3) Cálculo tridimensional da dose dentro e fora do volume alvo;
4) Cálculo de histogramas dose-volume (DVHs) para o alvo e os órgãos
sensíveis delineados;
5) Distribuições de dose que estejam em conformidade com as geometrias
dos alvos e uma queda de dose acentuada fora do volume alvo;
6) Superposição direta das distribuições das isodoses em imagens
diagnósticas, mostrando a localização anatômica do alvo e as estruturas
anatômicas adjacentes;
7) Exatidão espacial na entrega da dose (±1,0 mm) e no valor da dose
(± 5%);
8) Baixa dose na pele, no cristalino e em outros órgãos radiosensíveis;
9) Tratamento de alvos com volumes pequenos (em geral < 5,0 cm de
diâmetro) para minimizar volume de tecido normal irradiado;
10) Utilização de múltiplos feixes convergentes em um único isocentro (com
precisão de 1 mm ou menos), para se criar um alto gradiente de dose
(com rápido decréscimo de dose fora do volume-alvo);
11) Uso de uma única fração de irradiação para aumentar o efeito
radiobiológico do procedimento.
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2.4 ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS DE RCE
2.4.1 SISTEMA DE COORDENADAS E O ARO ESTEREOTÁXICO
Nos procedimentos de RCE é utilizada uma moldura (aro) estereotáxica para
permitir a documentação radiográfica das coordenadas das estruturas intracranianas.
Esta necessidade levou à criação do primeiro anel estereotáxico fiducial [3]. Esse
sistema necessitava de pontos de referência na calota craniana, de modo a permitir a
correlação com o sistema de coordenadas. Inicialmente, os pontos de referência eram
obtidos por meio de radiografias convencionais [26]. Com o desenvolvimento dos
métodos de neuroimagem, que ocorreu nas décadas de 1970, tornou-se necessário
criar novos sistemas de referência, adaptáveis ao anel estereotáxico, para localização
das estruturas visualizadas. Assim, o volume cerebral e o sistema geométrico de
referência poderiam ser visualizados juntos, nos seus eixos ântero-posterior (y), láterolateral (x) e vertical (z), Figura 13.

Apenas em 1979, foi criado o primeiro anel

estereotáxico adaptável para a interface com a TC, o anel BRW (Brown-Roberts-Well
Radionics, Burlington, Massachussets). Consistia em um anel estereotáxico para
fixação na calota craniana do paciente, mas com estruturas de encaixe para uma caixa
localizadora. Essa caixa localizadora seria utilizada para obtenção dos pontos de
referência durante exame da TC, sem distorcer as imagens obtidas com o exame [27].
Outros anéis estereotáxicos foram desenvolvidos em seguida, variando principalmente
o modo como a coordenada vertical era localizada: sistema Leksell (Leksell, Elekta,
Estocolmo, Suécia) e o arco de Mundinger (Fisher-Leibinger, Dallas, Texas) [28].
Estes anéis são confeccionados com materiais não magnéticos e não
condutivos, tornando-os compatíveis com a maioria das técnicas de imagem, incluindo
a tomografia computadorizada (TC), angiografia digital (AD) e ressonância magnética
(RM).
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Figura 13: As coordenadas estereotáxicas que definem em 3-dimensões o
espaço que será irradiado. [25]

2.4.2 SISTEMA DE FIXAÇÃO NA CABEÇA DO PACIENTE
Para definir o sistema de coordenadas tridimensionais do isocentro da lesão, o
anel estereotáxico é fixado ao crânio do paciente, por intermédio da inserção de
parafusos na calota craniana, como pode ser observado no esquema ilustrativo da
Figura 14 e, assim permanece durante todo o procedimento – fixado na mesa de
tratamento. Com este tipo de fixação, o deslocamento do isocentro pode ser
minimizado (≤ 1 mm), [1]. Para o procedimento de obtenção das imagens na
tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), uma caixa
localizadora, Figura 15 superior esquerda, é adaptada ao anel para correlacionar as
imagens obtidas com pontos específicos das coordenadas cartesianas. Essa caixa
será utilizada apenas para obtenção das imagens. Cada sistema possui caixas
localizadoras específicas para o anel estereotáxico do sistema.
Uma única fração de dose de radiação pode, desta forma, ser prescrita e
aplicada com exatidão adequada.
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Pinos de fixação
Figura 14: Fixação do aro estereotáxico na cabeça do paciente [25]

Figura 15: Caixa localizadora compatível com anel na cabeça (superior
esquerda). Caixa localizadora (posicionador do alvo) (superior direita) e filme
impresso preso a caixa localizadora com marcadores no isocentro para
configuração do laser. Setas (abaixo): contornos da lesão.[25]
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2.4.3 IMAGENS ADQUIRIDAS PARA O PROCEDIMENTO DE RCE

Nos procedimentos para o tratamento da RCE, os exames fundamentais para
melhor planejamento do volume-alvo a ser irradiado. Geralmente são:
a) Tomografia Computadorizada (TC): importante para a delineação dos ossos e
dos tecidos moles;
b) Ressonância Magnética (RM): descreve as estruturas anatômicas de tecidos
moles com uma elevada precisão;
c) Angiografia: essencial para a visualização de malformações arteriovenosas.

2.5 PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO ESTEREOTÁXICO E ALGORITMO
PARA CÁLCULO DA DOSE

2.5.1 DEFINIÇÃO DO VOLUME ALVO
O delineamento do volume alvo e dos órgãos de risco é um processo complexo
em que todas as informações de ferramentas de imagens e clínicas são consideradas.
A especificação morfológica do tumor e sua anatomia em relação ao tecido
normal são parâmetros essenciais na definição do volume alvo. Os volumes de
tratamento são definidos de acordo com a recomendação da Comissão Internacional
de Unidades e Medidas de Radiação (ICRU 50 e 62) [29, 30].
O GTV (do inglês Gross tumor volume) é definido como a massa palpável ou
extensão visível do crescimento tumoral. O CTV (do inglês clinical target volume)
engloba o GTV com uma margem adicional para qualquer extensão microscópica
maligna possível do tumor primário. O PTV (do inglês planning target volume) é uma
definição do volume que leva em conta o efeito de todas as variações geométricas tais
como: movimentos de órgãos ou incertezas da sua posição com a finalidade de
assegurar que a dose prescrita seja realmente absorvida no CTV. O TV (do inglês
treatment volume), é o volume de tecido delimitado por uma superfície de isodose que
representa a dose proposta para atingir o tratamento, em geral corresponde a uma
isodose de 95%. O IV (do inglês irradiated volume) é o volume de tecido que é
irradiado com uma dose considerada significativa em relação à tolerância do tecido
normal, não havendo uma dose mínima para se relatar, pois dependerá de cada
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situação. Os órgãos de risco (OR, do inglês organ at risk), são delineados e incluídos
no planejamento do tratamento para diminuir as complicações nos tecidos normais
apartir da verificação de que a dose nos tecidos sadios não ultrapasse a dose de
tolerância dos mesmos. Assim, como para o CTV, também foi definido para o órgão de
risco um volume de planejamento que leva em conta sua movimentação e posição
dentro do paciente denominado PORV (do inglês planning organs at risk volume) [25,
31].
Na RCE a delineação dos órgãos de riscos é o procedimento de maior
importância, todos os órgãos de risco que podem receber dose significativa têm que
ser delineados. O ICRU 62 [30], complementar ao ICRU 50, inclui o ITV (do inglês
internal target volume) que engloba o GTV/CTV mais as margens internas ao
GTV/CTV, causados por possíveis movimentos fisiológicos de órgãos, tumor,
respiração, pulsação, etc. Uma representação das definições destes volumes podem
ser vistos na Figura 16.

IV
TV

PTV

PORV

V
CT GTV

IT

V

GTV: Volume visível do alvo
CTV: Volume clínico do alvo
ITV: Volume alvo interno
PTV: Volume alvo planejado
TV: volume tratado
IV: Volume irradiado
OR: Órgão de risco
PORV: Volume planejado do órgão de risco

OR

Figura 16: Definições dos volumes alvos e órgãos de risco

2.5.2 CÁLCULO DE DOSE
As técnicas de irradiação estereotáxica são compostas por rotações complexas
ou irradiação com múltiplos campos. Durante o planejamento do tratamento, a dose
deve ser calculada em três dimensões com base nas imagens de tomografia
computadorizada (TC). A maioria dos sistemas de planejamento utilizam imagens de
TC para o cálculo correto da dose. O software de planejamento converte os dados de
número Hounsfield (HU)3 de TC em densidade eletrônica. Alguns softwares de

3

Hounsfield: Escala em níveis de cinza criada para avaliar a TC, definida em unidades de
Hounsfield (HU) em homenagem a Godfrey Hounsfield, engenheiro que desenvolveu a técnica
de Tomografia Computadorizada (TC). Convenciona-se HUágua = 0 e HUar = -1000.
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programas de planejamentos utilizam apenas informações das imagens de RM, por
considerar homogênea a densidade dos tecidos moles para o cálculo da dose. Em
comparação com os sistemas de planejamento 3D, no tratamento com irradiação
estereotáxica, pode-se usar um algoritmo simples e rápido para o cálculo de dose,
porque não há grandes heterogeneidades no cérebro. Esta simplificação não
influencia na precisão do cálculo da dose, devido à utilização de um elevado número
de subcampos.
Os cálculos de dose realizados pelo software BrainLab (BrainSCAN) [32],
durante o planejamento do tratamento radiocirúrgico, pode ser dividido em avaliação
do planejamento e realização do tratamento. O planejamento do tratamento deve ser
avaliado usando distribuições de isodoses em 2D ou 3D, e Histograma Dose Volume
(DVH), que serão descritos nos próximos itens. Esses parâmetros baseiam-se no
cálculo da dose em pontos de uma matriz de duas ou três dimensões dentro do
paciente para um planejamento definido. Para a realização do tratamento, as unidades
monitoras (UM) devem ser calculadas para cada arco ou feixe fixado.

2.5.3 DISTRIBUIÇÕES DE ISODOSES EM DUAS E TRÊS DIMENSÕES
2.5.3.1 CÁLCULO PIXEL POR PIXEL
As imagens de TC do paciente, usadas no cálculo de dose, são localizadas por
um sistema de coordenada estereotáxica. Assim, a localização de todos os pontos de
cálculo de dose dentro deste sistema pode ser definida precisamente no espaço
tridimensional. Quando uma imagem de 2D é disponibilizada em uma tela pelo
software BrainLab, os pixels da tela são usados para definir uma matriz específica de
pontos dentro da imagem onde as doses foram calculadas. Somente os pixels que
estão dentro do sistema de localização estereotáxico são considerados para o cálculo.
Para aplicações extracranianas, nenhum aro (frame) localizador é utilizado, e todos os
pixels da imagem mostrada são considerados para o cálculo. [32]

2.5.3.2 DETECÇÃO NA SUPERFÍCIE DO PACIENTE
Dentro da caixa localizadora, que está fixada no paciente e onde há presença
de ar, não é necessário o cálculo de dose. Um número de TC de –512 HU é definido
como o valor limite para o início do cálculo da dose (onde começa o tecido do
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paciente). Este limite é especificamente usado para detectar a superfície externa da
pele do paciente.

2.5.4 HISTOGRAMA DOSE-VOLUME (DVH)
Um plano de tratamento tridimensional consiste das informações de distribuição de
dose em uma matriz 3D de pontos sobre a anatomia do paciente. Os histogramas
dose volume (DVHs) resumem as informações contidas nas distribuições de dose em
3D e são uma ferramenta extremamente importante para a avaliação quantitativa dos
planos de tratamento. Na sua forma mais simples, um DVH representa uma
distribuição de freqüência de valores de dose dentro de um volume definido, que
poderá ser o PTV (volume alvo planejado) ou um órgão específico nas proximidades
do PTV. Em vez de mostrar a freqüência, os DVHs são geralmente apresentados sob
forma de “percentagem de volume do volume total”, disposto na ordenada e, a dose na
abscissa [14]. A Figura 17 mostra um DVH de um tratamento real.

PVT
Tronco cerebral

Quiasma óptico

Nervo óptico esquerdo

Nervo óptico direito

Olhos

a)

b)
Figura 17: Sobreposição de três feixes de radiação para tratamento de um tumor
cerebral; b) Histograma dose volume (DVH). Distribuição de dose calculada com
base em a).[25]

São utilizados dois tipos de DVHs:
 Direto ou diferencial;
 Cumulativo ou integral.
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2.5.4.1 DVH DIRETO OU DIFERENCIAL
Para criar um DVH direto, o computador soma o número de voxels com uma
dose média num determinado intervalo e mostra o volume resultante (ou mais
freqüentemente a percentagem do volume do órgão total) como uma função da dose.
Um exemplo de um DVH direto para um volume alvo é mostrado na Figura 18-a). Um
DVH ideal para um dado volume alvo deveria ser uma única coluna indicando que
100% do volume recebeu a dose prescrita. Para uma estrutura crítica, o DVH deve
conter vários picos, indicando que partes diferentes dos órgãos recebem diferentes
doses. A Figura 18-b) mostra um exemplo de um DVH para o reto no tratamento de
próstata usando a técnica de quatro campos.

Figura 18: a) Volume alvo de um DVH diferencial para um plano de tratamento de
próstata com quatro campos; b) reto. O DVH diferencial ideal deveria ter picos
infinitamente estreitos na dose para o PVT e 0 Gy para estruturas críticas. [14]

2.5.4.2 DVH cumulativo ou integral
Tradicionalmente, profissionais da área procuram responder perguntas, como:
“que porcentagem volumétrica do alvo será coberta pela isodose de 95%”? Esta
questão é proeminente na interpretação do planejamento de tratamento em 3D e a
resposta não pode ser extraída diretamente de um DVH direto, uma vez que seria
necessário para determinar a área sob a curva para todos os níveis de doses acima de
95% da dose prescrita. Por esta razão, os DVHs cumulativos são mais populares.
 O Sistema de Planejamento de Tratamento (SPT) calcula o volume do alvo
(ou estrutura crítica) que recebe, no mínimo, a dose administrada e mostra
este volume (ou percentagem do volume) versus dose.


Todo DVH cumulativo iniciam com 100% do volume a 0 Gy, uma vez que
todo volume recebe no mínimo, nenhuma dose.
25

Para os mesmos órgãos indicados na Figura 18, a Figura 19 mostra o
correspondente DVH cumulativo (ambas as estruturas são mostradas no mesmo
gráfico).

Figura 19: a) DVH cumulativo para o mesmo plano de tratamento de próstata
com quatro campos usado na Figura 18. Os DVHs cumulativos ideal são
mostrados em b). [14]

2.5.5 ÍNDICE DE CONFORMIDADE (CI)
Considerando a infinidade de parâmetros necessários para caracterizar uma
completa distribuição de dose em 3D no que diz respeito às estruturas anatômicas, um
dos parâmetros utilizados pelo algoritmo de planejamento do tratamento (BrainLAB)
para indicar a qualidade do planejamento do tratamento em RCE é o CI (do inglês
Conformity Index).
O índice de conformidade (CI), definido pelo BrainLAB [32], descreve a relação
entre o volume de tecido recebendo a dose de prescrição e o volume alvo planejado
(PTV) recebendo a mesma dose. Este índice é definido como:

Na qual:
VNormal : é o volume do tecido normal;
VPTV : é o volume do PTV recebendo a dose prescrita.
O CI fornece um único valor numérico para representar o grau de conformidade
do plano.
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2.5.6 ESPECIFICAÇÃO DA DOSE
A distribuição de dose no tratamento estereotáxico é definida como distribuição
de dose absoluta ou normalizada. A dose prescrita está na superfície de isodose,
planejada para abranger completamente o PTV. A dose mínima e a dose máxima no
PTV devem ser especificadas também [25, 32].

2.5.7 VISUALIZAÇÃO DAS ISODOSES NA TELA
A decisão para o melhor plano de radiação é feita após avaliação da
distribuição de dose baseada nas curvas de isodose, histogramas dose-volume
(DVHs), Índice de conformidade (CI), ou modelos matemáticos para calcular
probabilidade de complicações no tecido normal e probabilidade do controle do tumor,
semelhante ao tratamento convencional em 3D. A decisão definitiva para um melhor
plano de tratamento deve ser feita pelo oncologista, utilizando julgamento clínico, após
a avaliação rigorosa da distribuição de dose completa na base de dados em 3D.
As distribuições de isodoses em 2D são mostradas onde os limites de dose são
indicados. Por exemplo, uma curva de isodose de 80% indica uma região onde a dose
é pelo menos 80% da dose de normalização, Figura 20 e Figura 21. Os limites destas
distribuições são calculados por interpolação de valores de dose para cada sexto pixel
da tela. Quando os volumes em 3D são mostrados na tela, as distribuições de
isodoses também são interpoladas de uma grade de pontos onde a dose é
calculada [32].
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Figura 20: Exemplo de metástase cerebrais tratadas com RT estereotáxica. A
linha interna inclui o volume alvo e os outros três contornos mostram as linhas
de isodose: 100%, 90% e 80% respectivamente. [33]

Figura 21: ) Superior: Distribuição de dose em IRM de metástase cerebral para
tratamento de RCE; inferior: fusão de imagens TC/RM.[25]
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2.5.8 ENTREGA DA DOSE
Após o posicionamento do paciente, a caixa localizadora, Figura 15, é removida
e a dose pode ser entregue ao paciente. É importante saber que a estabilidade
mecânica e a precisão do LINAC têm que ser muito mais eficazes do que aqueles
considerados para um tratamento com radiação convencional. O requisito mais
importante para a utilização do LINAC isocêntrico em radiocirurgia e radioterapia
estereotáxica é a precisão do isocentro. Em condições ideais, o eixo de rotação do
gantry, o eixo central dos feixes e o eixo de rotação da mesa devem estar localizados
em um único ponto, o isocentro. Em termos práticos, estas exigências não podem ser
alcançadas. Em geral, é aceitável que esses três eixos se encontrem dentro do
volume de uma esfera de 1,0 mm de diâmetro, cujo centro coincida com o isocentro
(procedimento descrito no item 2.60). Em geral, a imprecisão no isocentro do LINAC é
semelhante à imprecisão do volume-alvo e ponto-alvo. Apesar do elevado peso do
LINAC e a mesa do paciente, esses requisitos mecânicos podem ser alcançados,
devendo ser constantemente controlados durante procedimentos regulares de controle
da qualidade (CQ).

2.5.9 TÉCNICAS DE IRRADIAÇÃO
Na RCE, a irradiação é caracterizada pela alta dose no volume-alvo e uma
queda abrupta no valor da dose entregue aos tecidos vizinhos. Este íngreme gradiente
de dose é alcançado pelo uso de colimadores apropriados e por múltiplos feixes de
radiação em diferentes direções.
As técnicas radiocirúrgicas com LINACs podem ser implementadas com
colimadores terciários em forma de cones ou colimadores com micro-multi-lâminas. O
sistema de cones aplica-se aos volumes-alvo circulares ou ovais, sendo os cones
anexados à bandeja suporte do LINAC, Figura 22-a). O diâmetro da área irradiada é
definido pelo tamanho dos colimadores circulares e varia normalmente entre 1 e
35 mm [25], Figura 22-(b).
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Figura 22: a) Cone sendo fixado à bandeja suporte do LINAC; b) Sistema de
cones [25]

Nos colimadores com micro-multi-lâminas, os feixes de fótons podem ser
moldados ao formato exato do alvo em um determinado plano com uso de programas
de computador ou manualmente, como pode ser ilustrado na Figura 23. Desta forma,
os contornos para os campos de irradiação podem ser ajustados individualmente de
acordo com as formas irregulares dos alvos. Os colimadores com micro-multi-lâminas
oferecem uma vantagem maior em comparação com os colimadores com multilâminas tradicionais, já que as lâminas possuem menor largura e, portanto, a
resolução é otimizada (entre 1 e 3 mm). Os colimadores micro-multi-lâminas
controlados por computador oferecem a possibilidade de ajustes dinâmicos dos
campos durante a irradiação e permite a implementação da radioterapia por
intensidade modulada (IMRT) [34] e o campo em forma de arcos dinâmicos [35].

Figura 23: Colimador com micro-multi-lâminas com tamanho de campo
10 x 10 cm2.[25]
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2.5.9.1 Técnica convergente de irradiação
As

técnicas

convergentes

de

radiação

são,

em

geral,

executadas

isocentricamente usando uma técnica rotacional (colimadores circulares ou campos
dinâmicos) ou técnicas de campos estáticos; ambas podem ser combinadas com uma
mesa de rotação isocêntrica. Na técnica rotacional, Figura 24, geralmente de cinco a
dez arcos são usados. O tamanho e o ângulo entre os arcos variam e são
responsáveis pela distribuição conformal da isodose. A irradiação estereotáxica com
colimadores com micro-multi-lâminas são feitas com múltiplos campos estáticos de
radiação (normalmente de 6 a 12 campos), Figura 25. Os seguintes parâmetros
podem ser definidos interativamente no processo de planejamento da irradiação: o
número (quantidade) e a posição dos pontos alvos; o número de arcos de irradiação,
os campos estáticos e suas formas; a posição do gantry e mesa de rotação, a dose de
radiação no ponto alvo para cada campo ou arco. Combinando todos esses
parâmetros o plano de irradiação pode ser desenvolvido.

Figura 24: Técnica rotacional com seis arcos de radiação e colimadores
cônicos[25].
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Figura 25: Técnica utilizando colimadores com micro-multi-lâminas e oito
campos estáticos[25].

2.5.10 CÁLCULO DA DOSE PARA CAMPOS CIRCULARES
A dose D, em um ponto arbitrário P, no plano que passa pelo isocentro devido
a um feixe fixo de raios -X é calculada usando a equação abaixo:

Na qual:


c: Diâmetro do colimador no isocentro, medido perpendicularmente ao eixo
central do feixe (mm);

 z: Profundidade do ponto no tecido (mm);
 r: distância radial do eixo central do feixe ao ponto de interesse (mm);
 R: Distância do ponto à fonte;
 M: Fator de calibração do LINAC

;

 SID: Distância da fonte ao isocentro (geralmente 100 cm para o LINAC);
 TMR (c,d): Razão tecido máximo para o diâmetro de colimação c na
profundidade d;
 OAR (c,r„): Razão fora do eixo para o diâmetro do colimador c a uma distância
radial r„ do eixo central do feixe no nível do isocentro, onde

;

 St (c): Fator de espalhamento total para um colimador de diâmetro c.
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2.5.11 SIMULAÇÃO DO ARCO
O tratamento de RCE é entregue através de arcos com feixes circularmente
colimados. Para calcular a dose entregue por cada arco, é feita uma simulação
considerando um número finito de feixes fixos. Estes são posicionados em intervalos
de 10º ao longo do plano do arco. A dose em um ponto particular P é a soma das
contribuições de cada campo fixo simulando o arco. Para um arco, dividido em N
feixes fixos, a dose no ponto é calculada por:

Na qual:

Os valores de di,ri,Ri são calculados em um plano paralelo ao eixo central do
feixe contendo o ponto P, o isocentro e a fonte de raios-x, no momento da entrega do
i-ésimo feixe fixo em arco. UMT é o número total de Unidades Monitor entregue ao
isocentro pelo arco. O modo como esse valor é calculado da dose total entregue ao
isocentro por um arco, Diso, é definido por:

Na qual:
 DISO: É a dose total entregue ao isocentro pelo arco;
 N: é o número de feixes fixos em que o arco é dividido;
 di: é a profundidade do isocentro no tecido ao longo do eixo central do feixe no
i-ésimo feixe fixo do arco (mm).
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2.6 CONTROLE DE QUALIDADE (CQ) EM RADIOCIRURGIA
A Organização Mundial de Saúde (OMS) [36], definiu Garantia da Qualidade
em radioterapia como “todas as ações que garantem a consistência entre a prescrição
clínica e sua administração ao paciente, em relação à dose no volume-alvo, à dose
mínima no tecido sadio, à exposição mínima do pessoal e as verificações no paciente
para a determinação do resultado do tratamento”. A OMS justifica a necessidade de
garantia da qualidade com base nos seguintes argumentos:
 A Garantia de Qualidade minimiza os erros no planejamento de tratamento e
na administração da dose ao paciente e, portanto, melhora os resultados da
radioterapia;
 A Garantia de Qualidade permite a intercomparação de resultados entre
centros distintos de radioterapia, tanto em nível nacional como internacional,
garantindo uma dosimetria e administração do tratamento mais uniforme e
exata;
 As características avançadas dos equipamentos modernos de radioterapia não
podem ser aproveitadas completamente a menos que se alcance um elevado
nível de exatidão e consistência.
Existem inúmeros protocolos que orientam a conduta a ser adotada e os
requisitos mínimos a serem alcançados para um bom programa de controle da
qualidade em radioterapia [AAPM TGs 35, (1993), 40 e 45 (1994), 53 (1998)] [37, 38,
39, 40] o TEC DOC 1151 da Agência Nacional de Energia Atômica, traduzido pelo
Instituto Nacional do Câncer em 2000 (INCa) [36] e mais recentemente o TEC-DOC
1540 da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) [41]. Além de todos os
testes padronizados feitos periodicamente nos LINACs, o (TG 45) traz uma breve
descrição sobre os procedimentos que deverão ser adotados também para tratamento
de RCE. O primeiro procedimento é verificar a precisão da liberação de dose
(isocentricidade do gantry) com a precisão da localização (precisão com a qual a mesa
e o paciente rotacionam em torno do isocentro), mais comumente conhecido como:
“teste de Winston Lutz”. A técnica adotada para este procedimento envolve o uso de
uma esfera metálica radiopaca com filmes, ilustrado na Figura 26-c), posicionada no
isocentro da máquina, Figura 26-a); usando feixes de raios-X, a esfera é radiografada
em várias posições de gantry e mesa. A esfera produz uma sombra dentro da área
irradiada do filme.
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b)
b)

a)
a)

Bastão com ponteira
radiopaca

c)

Suporte para posicionamento do
filme a ser testado

Figura 26: Teste de Winston-Lutz a) Esfera metálica sendo posicionada para
avaliação do movimento do gantry e da mesa em relação aos lasers; b)
alinhamento dos lasers e c) esfera sendo radiografada com feixes de raios-X em
diferentes ângulos do gantry e mesa.

As recomendações gerais dos protocolos para um programa bem estruturado
de controle da qualidade exclusivo para RCE foram desenvolvidas pela (AAPM TG 42
1995) [1]. Embora escrito em 1995, o relatório continua sendo utilizado. Os
parâmetros essenciais que deverão ser minuciosamente verificados para uma
avaliação precisa de todas as possíveis fontes de incerteza, são:
1º) Precisão na fixação do anel estereotáxico no crânio do paciente;
2º) Precisão espacial na localização da lesão (alvo) e a posição central do alvo
pelo uso das técnicas de aquisição de imagens tridimensionais, em termos das
coordenadas estereotáxicas, a partir das coordenadas da imagem;
3º) Precisão no posicionamento do paciente (posicionar o alvo no isocentro na
unidade de tratamento atraves dos lasers);
4º) Verificar se a distribuição da dose liberada no paciente realmente confere
com a distribuição da dose calculada e planejada, incluindo a sua localização espacial
referente ao isocentro.
Para verificar todas as etapas de procedimentos descritas acima, o relatório
(AAPM TG 42) sugere que para uma melhor precisão geométrica, deve-se utilizar
alvos e detectores de radiação dentro de um Phantom (simulador de cabeça),
geométrico ou antropomórfico e este deverá ser submetido às mesmas condições a
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qual um paciente seria submetido. Os simuladores de cabeça são instrumentos com
alguns requisitos essenciais, como equivalência de tecido, com propósito de
dosimetria, calibração ou avaliação das imagens, de acordo com ICRU 48. [42]
Alguns protocolos foram elaborados especificamente para o CQ em RCE, para
cada etapa do procedimento existe um protocolo específico.
Os testes periódicos para garantir a qualidade dos exames de TC são descritos
nos Reports da AAPM 01, AAPM TG 2 [43, 44] Report 99 da NCRP [45]. Entre outros
testes estão descritos nestes protocolos a calibração do coeficiente de atenuação da
água e seu desvio padrão, avaliação da resolução de alto e baixo contraste, medidas
de distâncias, distorções da imagem no monitor de vídeo e no filme, linearidade,
reprodutibilidade, deslocamento da mesa, angulações do gantry e a espessura do
corte. Estes testes são realizados através de um simulador (Phantom) próprio para
TC, que é escaneado e as características apresentadas nas imagens são
confrontadas com suas características físicas. O tomógrafo dedicado exclusivamente a
radioterapia possui uma mesa plana para exames, um sistema de lasers externo ao
gantry e um diâmetro físico maior para a passagem do paciente com os acessórios de
radioterapia através do gantry.
O TG 66 da AAPM [46], recomenda o uso de um simulador para verificar além dos
itens que consta para um tomógrafo comum, os testes de lasers, precisão da área,
volume e posição, software de reconstrução de imagens e contornos para radioterapia.
Os testes para o CQ dos aparelhos de RM são descritos no Report 34 da
AAPM TG 6 [47]. Entre outros, estão descritos testes para homogeneidade do campo,
gradiente do campo, correntes internas ao paciente, calibração da radiofreqüência,
relação sinal-ruído, uniformidade e linearidade da imagem, espessura do corte e
estabilidade do campo magnético.

2.6.1 SIMULADORES DE CABEÇA PARA O CQ EM RCE EXISTENTES NA
LITERATURA

Como foi visto, nos protocolos elaborados para o CQ em RCE é recomendado
o uso de simuladores adequados para garantir a qualidade do tratamento
radiocirúrgico. Os equipamentos destinados à técnica de RCE não vêm de fábrica com
simuladores para os testes, sendo necessário construir ou adquirir o simulador à parte.
Há em alguns artigos simuladores de cabeça que foram construídos para verificar a
precisão em RCE, que serão descritos a seguir.
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1994 – O`Brien e Fung (Canadá) [48]: Simulador geométrico construído de
acrílico, em forma de bala com dimensões de 16,6 cm de diâmetro máximo e raio de
curvatura de 8,4 cm, como mostra a Figura 27.

Figura 27: a) Esquema do Simulador de acrílico com inserts; b)cilindro interno
com TLDs e c) marcadores radiopacos de Al. [48]

Este simulador de cabeça foi construído para verificar a precisão na RCE em
três instituições canadenses que utilizam o mesmo aro estereotáxico. Ele é irradiado
em cada instituição e devolvido ao laboratório onde são lidos os TLDs (dosímetros
termoluminescentes).
1995 – Ramani et al (Canadá) [49]: simulador com geometria esférica,
construído de acrílico. São duas semi-esferas com raios 16,2 cm montadas sobre uma
placa onde são fixados placas fiduciais para reproduzir o aro estereotáxico, como
mostra a Figura 28. Foram fixados marcadores de alumínio com coordenadas
conhecidas nas extremidades de um quadrado posicionado dentro da esfera. Para
inserir detectores, foi feita uma cavidade interna.

Figura 28: Duas semi-esferas com o frame estereotáxico com os marcadores de
alumínio. [49]
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2002- Andreas Mack, et al (Alemanha) [50]: Simulador com geometria esférica,
com 16,0 cm de diâmetro. A esfera é constituída de duas semi-esferas de material
equivalente a tecido, sendo duas constituídas de acrílico (PMMA) (densidade
equivalente aos tecidos moles), podendo ser substituída por outras duas feitas de
Teflon (densidade eletrônica equivalente aos ossos) Figura 29-a). Um cubo interno de
7,2 cm3 Figura 29-c),com cavidades para acomodar diversos tipos de inserts com
diferentes detectores e filmes radiocrômicos.

a)

b)

c)

Figura 29: a)Phantom esférico com a moldura estereotáxica ; b) phantom aberto
com inserts de diferentes materiais; c) cubo de PMMA de 7,2 cm3 com cavidades
para acomodar detectores.[50]
2004- Andreas Mack, et al (Alemanha) [51]: Desenvolveu um novo sistema
para o controle de qualidade, utilizando para isso dois simuladores diferentes, um para
verificar a qualidade das imagens (CT e MR) e outro para

verificar a dose e a

distribuição de dose em três dimensões. O simulador utilizado para análise de
imagens tem geometria cilíndrica de 17,5 cm de diâmetro, com 145 varetas espaçadas
feitas de fibra de vidro e preenchido com água, Figura 30. Para a verificação da dose,
utilizou-se o mesmo simulador construído em 2002 Figura 29, usando filmes
radiocrômicos como detectores.
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Figura 30: Phantom cilíndrico para determinação de artefatos em imagens de RM
e TC.[51]

2002- Novotny, Dvorak et AL (Republica Checa) [52]: usaram um simulador
antropomórfico preenchido com água e inseriram em seu interior um recipiente com
polímero-gel Figura 31. Concluíram que o polímero-gel é um bom dosímetro para se
comparar o volume irradiado com o volume planejado.

Figura 31: A) Recipiente esférico com dosímetro polímero gel com suporte; B)
Phantom cheio de água com a moldura estereotáxica; C) visualização
tridimensional da distribuição de dose.[52]
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2.6.2 SIMULADORES DE CABEÇA COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS
Foi feita em 2004 por Soboll [53] uma pesquisa de preços de simuladores
comercialmente disponíveis. São apresentados a seguir os simuladores encontrados
no mercado e seus respectivos valores.
Alderson Rando Head Phantom- antropomórfico, arquitetura interna anatômica
(material de densidade semelhante ao tecido humano) Figura 32. Fabricado pela
empresa Radiology Support Devices, nos Estados Unidos. Possui duas cavidades
internas para inserir TLDs, filmes e marcadores radiopacos [54].

Figura 32: Phantom Alderson Rando, USA [54]

Radiosurgery Head Phantom- antropomórfico (arquitetura interna anatômica),
com material de densidade semelhante ao tecido humano, Figura 33. Fabricado pela
empresa CIRS Tissue Simulation e Phantom Technology, nos Estados Unidos. Possui
duas cavidades internas para inserir um sanduíche de filmes, dosímetro em gel ou
TLDs. Em 2004 :U$ 6500, nos Estados Unidos. [55]
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Figura 33: Radiosurgery Head Phantom, Modelo 605, USA [55]

Lucy 3D

QA Phantom-

Geometria esférica, de acrílico, com 16 cm de

diâmetro, marcadores radiopacos e cavidade interna para colocar TLDs, filmes e
dosímetros em gel, Figura 34. Desenvolvido por Ramani, Ketko, O`Brien e Schwartz
em 1995 [49], empresa Standard Imaging Inc nos Estados Unidos [56].

Figura 34: a) Lucy 3D QA Phantom, b) e c) aro fixado no Phantom, USA. [56]

RSVP Phantom Head- Antropomórfico feito de acetato de celulose, preenchido
com água, Figura 35. Possui em seu interior uma haste com um recipiente na ponta,
para que possa ser preenchido com gel ou contraste para dosimetria. Da empresa The
Phantom Laboratory, nos Estados Unidos. Em 2004 U$ 2800, USA [57].
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Figura 35: RSVP Phantom Head [57]
RPC MD Anderson- Antropomórfico feito com termoplástico e preenchido com
água, Figura 36. Desenvolvido pelo Radiológica Physics Center (RPC) do Cancer
Center MD Anderson, da Universidade de Texas, nos Estados Unidos. O que
diferencia este simulador dos demais, é que este é enviado para ser testado em
algumas instituições visitadas pelo RPC para verificar a precisão do tratamento
estereotáxico. A cabeça (simulador) é enviada a instituição com dois inserts, um para
acomodar os detectores e outro para as imagens (TC e RM) do alvo, conforme roteiro
(Anexo II). Depois de feito o planejamento e o tratamento (conforme instruções
emitidas pela RPC), o simulador é devolvido à instituição de origem para que os
detectores sejam lidos. O RPC utiliza todas as informações do planejamento de
tratamento e os dados fornecidos pelas leituras dos detectores que foram irradiados
para fazer uma análise da capacidade da instituição em fornecer o tratamento. É
cobrado em (2001) em torno de U$ 500 pelo serviço [58].

Figura 36: Phantom MD Anderson [58]
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Discovery Phantom- Feito de poliestireno, geometria cilíndrica com 20 cm
diâmetro, Figura 37. Construído de maneira a acomodar câmaras de ionização,
sanduíches de filmes ou TLDs e preenchido com água. Da empresa MED-TEC Inc.,
nos Estados Unidos. Em 2004, U$ 7100, USA.

Figura 37: Discovery Phantom. MED-TEC
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3 MATERIAIS E METODOS
Este trabalho tem dois objetivos, que são a construção de um simulador de
cabeça geométrico para aplicação no controle da qualidade em RCE e a utilização
deste para a avaliação de distribuições relativas de dose e de valores de dose em
posições de interesse. A primeira etapa deste trabalho compreendeu a construção do
simulador e a segunda a avaliação do seu desempenho em condições reais de RCE.

3.1 CONSTRUÇÃO DO SIMULADOR DE CABEÇA
O simulador de cabeça foi projetado seguindo as orientações da AAPM (TG 42
e 21) [1, 2]. Estes protocolos recomendam que os simuladores sejam antropomórficos
ou geométricos, com dimensões coerentes com as da cabeça de uma pessoa adulta e
o material seja tecido equivalente (densidade semelhante aos tecidos moles).
Para realização deste trabalho, foi construído um simulador geométrico
cilíndrico de acrílico, com bases em forma de elipse. Para o acrílico adquirir o formato
desejado, foi confeccionado na marcenaria do IRD/CNEN, um molde de madeira com
30 cm de comprimento, com diâmetro máximo 20,0 cm e mínimo 15,0 cm, como
mostra a Figura 38. Peças de acrílico com 3,0 mm de espessura foram aquecidas a
temperaturas na ordem de 180ºC e aderidas às superfícies do molde de madeira. Para
a colagem das peças foi utilizado clorofórmio, material adequado para colagem de
acrílico.
Na parte externa do simulador foram fixados quatro suportes para fixação do
aro estereotáxico. Os suportes são peças quadradas de acrílico com altura de 5,0 mm
e aresta de 18,0 mm. Em cada suporte foi feito um pequeno furo para receber as
pontas dos parafusos do aro estereotáxico. Foram colocadas também, em sua parte
superior, duas válvulas para entrada d`água, Figura 39.
No interior do simulador foi construído um “túnel” em forma de prisma com
bases retangulares e área 38,0 mm2, ilustrado também na Figura 39, para a introdução
dos inserts.
O simulador e os objetos que serão inseridos em seu interior, foram
construídos na oficina mecânica do IRD/CNEN.
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cm
15

30 cm

20 cm

Figura 38: Molde de madeira para construção do simulador.
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Figura 39: Simulador de cabeça em acrílico
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3.1.1 INSERTS
Para sustentar os alvos com os detectores no interior do simulador, foram
construídos peças (inserts) de acrílico em forma de cubos com 38,0 mm3 e cavidades
cilíndricas e esféricas para preenchimento com os alvos, como mostrado na Figura
40.

Cavidade cilíndrica

Cavidade esférica

Figura 40: Insert (cubo de acrílico com cavidades cilíndricas e esféricas)
Para que as distribuições de doses sejam verificadas em três dimensões, os
inserts foram construídos de forma que cada duas “partes” formassem um cubo, com
três cortes principais: sagital, coronal e transversal, Figura 41. Os alvos serão
encaixados nas cavidades do insert e estes sanduichados com os detectores (filmes
Gafcrômicos EBT para verificação das distribuições de doses e TLDs para verificação
de doses em pontos pré-determinados). No plano sagital foi preciso dois cortes no
cubo, para que o filme possa ser inserido na região do tumor e tronco, Figura 41 a).

a)

b)

c)

Figura 41: Vista anterior dos inserts indicando a posição em que os filmes
serão inseridos; a)plano sagital; b) axial e, c) coronal.
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Para que os inserts permaneçam fixos na posição desejada durante todo o
procedimento, foram confeccionadas mais

duas peças de acrílico para o

preenchimento da área descoberta do “túnel” (tarugo). Figura 42.

Figura 42: Peças de acrílicos para preenchimento do túnel.

3.1.2 ALVOS
Foram usinados dois objetos para o preenchimento das cavidades no insert, os
alvos; um representando o tecido tumoral e o outro o órgão de risco na região crânio
encefálica, o tronco cerebral. Tanto para o tecido tumoral quanto para o tronco
cerebral foram confeccionados peças idênticas mas de densidades diferentes. A lesão
sendo representada por duas semi-esferas, sendo duas de acrílico e outras duas de
PVC de alta densidade, com 13,0 mm de diâmetro e cavidade na região central para
acomodação de um detector (TLD-100) e uma pequena película de filme Gafcrômico
EBT. O tronco representa dois cilindros bi-partido de acrílico e outros dois do mesmo
PVC, com 18,0 mm de diâmetro e 38,0 mm de comprimento. Cavidades ao longo da
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região central permitem a acomodação de cinco detectores TLD-100 e, ainda, uma
película de filme Gafcrômico, Figura 43.

semi-esfera

Acrílico

Cilindro bi-partido
PVC

PVC

a)

c)

b)

d)

Figura 43: a) Semi-esfera e cilindro bi-partido de acrílico, b) semi-esfera e
cilindro bi-partido de PVC, c) Insert, duas partes iguais que formam o cubo e; d)
Arranjo montado, insert com os alvos. As setas em preto indicam cavidades
para preenchimento com TLDs.

Antes de o simulador ser submetido à irradiação, o insert com os alvos e
detectores eram colocados em seu interior e este preenchido com água. O objeto que
simula o tronco está localizado no centro da elipse, com sua base a 92,0 mm do ápice
do simulador; o objeto que simula o tumor está a 2,0 mm à direita do tronco, com seu
ponto de tangência a 120,0 mm do ápice do simulador, Figura 44.
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Figura 44: Simulador com os inserts.
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3.2

SOFTWARES UTILIZADOS PARA ANÁLISE DAS IMAGENS

3.2.1 IMAGEJ
ImageJ é um software para processamento e análise de imagens, de domínio
público, com grande número de funções e compatível com vários formatos de imagem,
como: TIFF, GIF, JPEG, BMP, DICOM e FITS. O ImageJ tem as funções de mostrar,
editar, analisar, processar, salvar e imprimir imagens de vários formatos.
É possível calcular a área e a estatística dos valores de píxels definida pelo
usuário, medir distâncias e ângulos, criar histogramas de densidade, plotar perfis de
linha. Suporta também funções de processamento de imagem padrão, tais como
manipulação de contraste, nitidez, suavização, detecção de bordas e filtragem
mediana. Ele realiza transformações geométricas, como mudanças de escalas,
rotação e ampliação de imagens. Pode-se fazer calibração espacial de filmes para
medidas tridimensionais, calibração de densidade ou usar escala de cinza [61].

3.2.2 VERISOFT
É um software capaz de carregar, analisar e comparar duas matrizes
bidimensionais de dose. Este programa pode ser usado para:
 Fazer comparação entre matrizes de doses medidas;
 Analisar a distribuição de dose;
 Analisar graficamente ou numericamente uma distribuição de dose.

3.2.2.1 Modo de comparação no verisoft
Para fazer comparação entre duas matrizes de doses medidas, (matriz A e
matriz B), estas devem ser carregadas inicialmente. Neste modo, o VeriSoft calcula a
matriz diferença e mostra

a representação de isodoses desta, no lado superior

esquerdo da tela. No lado inferior esquerdo é mostrada a representação da
sobreposição das isodoses das duas matrizes carregadas. Dependendo do método de
representação selecionado, o perfil ou a representação das isodoses das matrizes A e
B é mostrado no lado direito da tela.

3.2.2.1.1 Matriz diferença
A exposição da representação de isodose da matriz diferença depende do
método de cálculo selecionado, como:
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I.

Diferença percentual local;

II.

Diferença em % do valor de normalização da matriz A;

III.

Método índice gamma e

IV.

Parâmetros para o cálculo de ajuste.

3.2.2.1.1.1 MÉTODO ÍNDICE GAMMA
Nesse método de comparação, método utilizado neste trabalho para verificar
as distribuições de doses, o software combina a diferença percentual (%) de dose com
o parâmetro Distance-to-Agreement (DTA) e os critérios de variação aceitável entre as
distribuições de dose. A ferramenta fornece então, uma comparação que avalia
simultaneamente a diferença (%) de dose e o (DTA) das duas distribuições de dose.
A Figura 45 mostra um exemplo onde o usuário entra com um limite de
tolerância (Distance-to-Agreement) em (mm) e um limite de tolerância para a dose em
(%). Os limites utilizados neste trabalho para comparação das matrizes de doses
foram (5%) da diferença percentual de dose e (1 mm) do parâmetro DTA.

Figura 45: Modo de comparação índice gamma: definição dos parâmetros.
52

Podem ser definidos também os seguintes parâmetros adicionais:
 Abaixo de um limiar definido, uma maior tolerância deve ser utilizada.
 Valores de doses da matriz de referência abaixo de um limiar definido, não
devem ser mostrados. Para isso, marque a opção apropriada na caixa de
seleção e digite o valor em % do limite máximo da matriz de referência.

Informações contidas no método índice gamma: Figura 46.
 Número de pontos de dose (número total de pontos da matriz);
 Avaliação dos pontos de dose;

Figura 46: Método índice gamma: avaliação dos parâmetros.
Com os dois parâmetros: diferença percentual (%) de dose e DTA, o software
avalia os pontos de dose que passaram no teste, obedecendo aos limites de tolerância
impostos pelo usuário. No final, o programa mostra quantos pontos foram aprovados e
quantos falharam. Se o percentual de aprovação estiver acima de um valor
preestabelecido, ele classifica o plano de tratamento como “aprovado” (sinal verde).
Se estiver em uma faixa intermediária, o plano é classificado como “atenção” (sinal
amarelo). Caso o percentual de pontos aprovados se encontre abaixo de um mínimo
desejável, o plano de tratamento é considerado como “reprovado” (sinal vermelho).
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3.3

ACELERADOR LINEAR

O Acelerador Linear utilizado para o tratamento de radiocirurgia no simulador
de cabeça é um modelo Clinac 2300 C/D, fabricado pela Varian, instalado no serviço
de radioterapia do Instituto Nacional de Câncer (INCa-RJ), com feixe de fótons
nominal de energias 6 e 15 MeV. O feixe de fótons utilizados neste trabalho foi de
6 MeV.

3.4

DETECTORES

Os detectores utilizados para fim de dosimetria neste trabalho foram: filmes
radiocrômicos Gafchromic EBT fabricado pela ISP (International Specialty Products) e
TLDs (TLD-100), fabricados pela Harshaw.

3.4.1 DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE
Muitos materiais cristalinos exibem o fenômeno de termoluminescência,
propriedade de emitir luz quando aquecidos após exposição à radiação ionizante,
podendo ser usados para fins dosimétricos. Os dosímetros TLs (TLD, do inglês
thermoluminescent dosemeter) podem ser aplicados em dosimetria in vivo, com feixes
de fótons e elétrons. Eles são excelentes como um método de verificação de dose em
radioterapia/radiocirurgia (RT/RC).
O TLD utilizado foi o Fluoreto de Lítio dopado com Magnésio e Titânio, de
fórmula química LiF:Mg,Ti, na forma de chip e comercialmente denominado Harshaw
TLD-100, é o material mais utilizado como dosímetro TL. Sua popularidade vem de
algumas das suas excelentes propriedades dosimétricas: número atômico efetivo
muito próximo ao do tecido humano, resposta linear com a dose em um amplo
intervalo de dose (0,01 a 10Gy), pequena dependência energética e resistência a
fatores ambientais [14].

3.4.1.1 Escolha dos TLDs
Foram selecionados 30 chips de TLD-100, fabricados pela Harshaw, com
formato regular 3x3 mm2 e 1,0 mm de espessura.
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3.4.1.2 Tratamento térmico
Os TLDs precisam ser submetidos a um tratamento térmico antes de submetêlo à irradiação, a fim de remover os sinais

residuais de termoluminescência e

restaurar sua sensibilidade. O tratamento térmico recomendado pelo fabricante
(Harshaw) para o TLD-100, e utilizado neste trabalho, consiste em submeter os chips
a uma temperatura de 400ºC por uma hora e, em seguida, tratá-los por duas horas a
uma temperatura de 100ºC.
O tratamento foi realizado em um forno da PTW-TLDO, Figura 47, instalado no
laboratório de TLD na Física Médica no Instituto de Radioproteção e Dosimetria
IRD/CNEN.
Feito o tratamento térmico, após 24 horas os TLDs podem ser irradiados.

Figura 47: Forno PTW-TLDO utilizado para o tratamento térmico dos TLDs.

3.4.1.3 Configuração para calibração dos TLDs
Para construção da curva de calibração, foram confeccionadas para irradiação
dos TLDs três placas de água sólida4, com dimensões de 1,5 x 7,5 x 5,0 cm3, em uma
das placas foram construídos 10 orifícios, com uma pequena broca, para melhor
acomodação dos TLDs, Figura 48.

4

Água sólida: material com características muito úteis para a dosimetria clínica, que tem uma

boa similaridade com a água, mistura de resina com epóxi, modelo Virtual Water.
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Figura 48: Placa com orifícios para encaixe dos TLDs.
Os TLDs foram colocados na placa com os orifícios em grupos de 10, as outras
duas placas foram colocadas uma em baixo e outra em cima desta, formando um
simulador, como mostra a Figura 49.
Fonte
Campo = 10 x 10 cm²

DFS = 100 cm

1,5 cm

Placa com os TLDs

7,5 cm

Figura 49: Diagrama esquemático da configuração para irradiação dos TLDs.

Os TLDs foram irradiados no Acelerador Linear VARIAN CLINAC 2300C/D,
instalado no Instituto Nacional do Câncer (INCa).
O suporte com os TLDs foram posicionados a uma DFS de 100 cm no centro
do campo de radiação, a uma profundidade de 1,5 cm, sendo utilizado um feixe de
fótons com energia de 6 MeV para irradiação. O campo foi ajustado para 10x10 cm2 e
a dose utilizada foi de 400cGy.
O processo de irradiação usando o acelerador linear é feito aplicando
determinada quantidade de unidade monitora (UM), selecionada a priori no painel de
controle do acelerador. A UM foi definida pela relação abaixo:

56

[
Na qual, o fator de calibração (FC) é igual a 1,0 cGy/UM; o fator de abertura do
colimador (FAC) que descreve a diferença entre a exposição de um campo qualquer e
um campo 10x10cm2, vale 1,0; a razão do fator de espalhamento de pico
corresponde a 1,010 e a percentagem de dose em profundidade (PDP) é máxima,
igual a 1. Os valores de FAC, PSF e PDP são medidos e comparados periodicamente
pela equipe de Física Médica do setor de radioterapia.
Foram realizadas três irradiações para a uma melhor precisão nas escolhas
dos dosímetros TLs utilizados para construção da curva de calibração. Para cada
irradiação, após 24 horas os dosímetros estavam prontos para serem lidos.

3.4.1.4 Leitura dos dosímetros TLs
Antes de iniciar a leitura dos dosímetros é feito um recozimento no mesmo
forno onde foi realizado o tratamento térmico. Este recozimento consiste em colocar os
dosímetros a uma temperatura de 100ºC por 15 minutos, a fim de eliminar os picos
que apresentam dependência com a temperatura ambiente.
A leitura dos dosímetros foi realizada em uma leitora Harshaw modelo 5500,
Figura 50, em conjunto com o programa WinREMS para aquisição dos dados com o
sistema operacional Windows, Os picos de emissão foram analisados isoladamente
como mostra a Figura 51.
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Figura 50: Leitora de TLDs Harshaw.

Figura 51: Picos de emissão nas leituras dos TLDs.

Foi estabelecido uma taxa de aquecimento de 25º C/s, realizando contagens a
partir da temperatura de 50 até 300º C, uma vez que nesta faixa estão compreendidos
os picos mais estáveis, reduzindo assim a interferência da temperatura ambiente, e do
tempo entre a irradiação e a leitura. Ao final de cada leitura, o software WinREMS
salva o relatório das leituras em um arquivo interno, permitindo ao usuário enviar este
relatório para uma planilha Excel para análise dos dados.
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3.4.1.5 Calibração dos TLDs
Para calibração dos dosímetros TLs, foram adotados os procedimentos
descritos a seguir:
 Os 21 TLDs escolhidos foram agrupados de acordo com sua sensibilidade em
grupos de 3, colocados no suporte e irradiados com doses crescentes variando
de 20-300cGy, nas mesmas condições de referência (tamanho do campo,
distância da fonte e energia); este intervalo de dose foi escolhido para englobar
as doses aplicadas nas verificações experimentais;
 Os 5 TLDs de controle foram irradiados com 400 cGy;
 As leituras dos 5 TLDs de controle foram normalizadas pela leitura de
referência, a média destes foi utilizada como fator de controle (Fcont);
 As leituras dos 21 TLDs foram corrigidas pelo fator de controle (Fcont) e pelo
fator de sensibilidade (Fs) de cada dosímetro;
 Como os dosímetros foram irradiados em grupos de 3, foi calculado novamente
a média destes;
 Através das médias destas leituras com as respectivas doses foi construída a
curva de calibração.

3.4.2 FILME RADIOCRÔMICO (GAFCRÔMICO

EBT)

O filme radiocrômico é um novo tipo de filme utilizado para a dosimetria em
radioterapia [63]. O mais comumente utilizado é o filme Gafcrômico tipo EBT (Terapia
com Feixe Externo) fabricado pela (International Specialty Products, NJ, E.U.A.) [64].
É um filme incolor, quase tecido equivalente, composição C (42,3%), H (39,7%), O
(16,2%), N (1,1%), Li (0,3%) e Cl (0,3%). Quando o componente ativo é exposto à
radiação, ele reage para formar um polímero de coloração azul com dois
comprimentos de onda de absorção (λmax = 585 e 636 nm), com pico de absorção na
região do vermelho (636 nm). O polímero absorve a luz e sua transmissão através do
filme pode ser medida com um escâner ou um densitômetro adequado. Estes filmes
podem ser cortados em tamanho e formato de acordo com a necessidade, como sua
camada externa é de poliéster, estes também podem ser marcados com caneta para
facilitar sua utilização.
Antes de começar a leitura dos filmes Gafcrômicos EBT, deve-se ter cautela
com o posicionamento e orientação destes no escâner, de preferência posicioná-los
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na região central, afastado das bordas do escâner e colocá-los sempre na mesma
posição, pois, a resposta do escâner não é uniforme em todo o seu campo.
O filme Gafcrõmico EBT apresenta algumas vantagens em comparação as
versões mais antigas do filme radiocrômico [64]. Alguns dessas incluem:
 Faixa de dose 1cGy - 800cGy;
 Independência energética na faixa de keV-MeV;
 Uniformidade de 1,5%;
 Pode suportar temperaturas até 70 º C.

Assim como os TLDs, os filmes radiocrômicos são dosímetros relativos, o que
torna necessário a construção de uma curva de calibração.

3.4.2.1 Configuração para calibração dos filmes
radiocrômicos
Foram utilizadas várias amostras de filmes radiocrômicos Gafchromic EBT,
pertencentes ao mesmo lote dos filmes utilizados posteriormente no experimento. Um
filme Gafcrômico tipo EBT com espessura 0,23 mm e área 25X20 cm² foi cortado em
pedaços iguais de dimensões 2x2cm2, com o auxílio de um estilete. Cada pedaço de
filme foi enumerado com caneta no canto inferior à direita, Figura 52.

Figura 52: Filmes Gafchromic EBT usados para curva de calibração.

As condições de referência para irradiação dos filmes foram fixadas através
dos seguintes parâmetros:
 Cada amostra de filme foi posicionada no centro do campo de radiação, entre
duas placas de água sólida de dimensões 40x40x5 cm3;
 A exposição do filme foi realizada à profundidade de 5cm, com distância fonte
superficie (DFS) de 95 cm;
 O campo de radiação na posição do filme foi de 10x10 cm2, Figura 53;
 Para o levantamento da curva de calibração, foram utilizadas doses
compreendidas entre 20-400cGy, cada pedaço do filme irradiado com uma
dose diferente, sendo um pedaço não exposto à radiação para verificação do
valor do background (BG).
60

 As unidades monitoras (UM) foram determinadas pela relação a seguir:

Na qual, temos: o fator de calibração (FC) igual a 1 cGy/UM, o valor razão
tecido máximo, (TMR10x10,cm2,5cm) foi de 0,921, o fator distância (FD) utilizado foi de
1,0302 e o fator de abertura do colimador (FAC) corresponde a 1.
Os filmes foram irradiados no acelerador linear VARIAN 2300C/D, instalado no
Instituto Nacional do Câncer (INCa), com energia de 6 MeV.

Fonte

a)

b)

100 cm

95 cm

Campo = 10 x 10 cm²

40 cm

40

cm

5 cm

DFS

40 cm

Figura 53: a) Diagrama esquemático da calibração do filme radiocrômico; b)
fotografia das placas de água sólida com o filme no Acelerador Linear na
posição de irradiação.

3.4.2.2 Aquisição das imagens
Após a irradiação, os filmes foram escaneados e digitalizados em um scanner
Microtek 9800XL modelo ScanMaker no laboratório de dosimetria do Serviço de Física
Médica em Radioterapia e Medicina Nuclear do IRD/CNEN, Figura 54. Os filmes foram
escaneados individualmente, colocados no centro do scanner, seguindo a mesma
orientação e posição. Para a aquisição das imagens, o scanner operou em três canais
de cores (vermelho, verde e azul) com 16 bits cada (RGB-48Bits) e com resolução
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espacial de 300ppi (pontos por polegada). Como citado anteriormente, o espectro de
absorção do filme radiocrômico é maior na região do vermelho do espectro visível.
Tendo em vista este fato, após obtenção das imagens, foi utilizado o software ImageJ
para separação dos canais da imagem RGB, as imagens dos canais verde e azul
foram descartadas, as únicas imagens consideradas para análise foram as referente
ao canal vermelho que foram salvas em um arquivo no formato TIFF.

Figura 54: Scanner Microtek modelo ScanMaker.

3.4.2.3 Análise das imagens
Para a análise dos filmes previamente irradiados, foram utilizados as imagens
referente ao canal vermelho separadas anteriormente pelo programa ImageJ. Estes
filmes foram calibrados no programa VeriSoft, módulo FilmCal. Este módulo permite
entrar com cada amostra de filme individualmente, inserir o valor da dose
correspondente a amostra analisada em uma tabela do lado esquerdo (Figura 55),
escolher uma região de interesse (ROI) e marcar com um valor de pixel desejado e
então, é construída a curva de calibração (valores de transmissão versus dose).
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Figura 55: Programa filmcal para construção da curva de calibração.

3.5 OBTENÇÃO DAS IMAGENS PARA O PLANEJAMENTO
A obtenção das imagens para o planejamento foi realizada com o simulador de
cabeça preenchido com água. Em RCE é de rotina a realização dos exames de TC,
RM e (ADC para o caso de malformações arteriovenosas), com as imagens de TC e
RM é possível fazer a fusão de imagens, facilitando a visualização das estruturas de
interesse. As imagens adquiridas para este trabalho foram apenas de TC, uma vez
que a região investigada foi anteriormente bem definida.

3.5.1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)
Considerando que o arranjo experimental (simulador + insert) foi todo
construído em acrílico e preenchido com água e que a densidade do acrílico é
aproximadamente 10% maior que da água, optou-se por realizar duas imagens
tomográficas, uma TC com alvos de acrílico e outra com alvos de PVC. O acrílico é um
bom material para simular o tecido humano, entretanto, para identificação das
heterogeneidades dos tecidos pela TC, é mais conveniente que se tenha densidades
consideravelmente diferentes, portanto, os alvos de acrílico poderiam trazer problemas
nessas identificações, no período do planejamento de tratamento. Em contrapartida, o
PVC por ser um material de alta densidade (45% superior à da água) é, visualmente, a
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melhor opção no sentido de identificação das heterogeneidades mas deixa dúvidas
quanto ao bom desempenho do tomógrafo e do sistema de planejamento na
consideração deste material.
Para realização do exame de TC, foi fixado no simulador o aro estereotáxico
(frame) e sobre o aro a caixa suporte para sustentação (caixa localizadora). As
imagens foram obtidas em um tomógrafo modelo PiCKER (PQ2000) instalado no
Instituto Nacional de Câncer (INCa), Figura 56. O procedimento foi realizado por duas
vezes, a primeira com os alvos de PVC e a segunda com os alvos de acrílico.
Cortes axiais de 2,0 mm de espessura e 2,0 mm de deslocamento da mesa,
foram realizados para a obtenção das imagens. A área de reconstrução da imagem foi
de 400 x 400 mm², cobrindo todo o volume do sistema de localização estereotáxica.
As imagens tomográficas foram exportadas para o sistema de planejamento
BrainSCAN 5.3 da (BrainLab) para realização do planejamento do tratamento.
a)

b)

Figura 56: a) Simulador com o aro estereotáxico; b) simulador com a
caixa suporte posicionado no tomógrafo.

3.6 PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO COM OS ALVOS DE ACRÍLICO E DE
PVC
Nesta etapa, foram realizados dois planejamentos, o primeiro com as imagens
de TC para os alvos de PVC e o segundo para os alvos de acrílico.
O software BrainLab (BrainSCAN) usado para o planejamento radiocirurgico,
possui uma diversidade de funções, como: capacidade de se trabalhar com múltiplas
modalidades de imagens (TC, RM e ADC), reconstrução e visualização das imagens
em 2 e 3D, correção para heterogeneidade dos tecidos, cálculo das distribuições de
dose em 3D, apresentação das curvas de isodoses na tela, cálculo do Histograma
Dose Volume (DVH) e índice de conformidade (CI) e mostra as doses máximas e
mínimas no PTV.
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Para realização do planejamento do tratamento, em cada corte da imagem
tomográfica, foi delineado o contorno da lesão a ser tratada e o órgão de risco a ser
protegido. A Figura 57 mostra um corte axial da imagem tomográfica para o primeiro
planejamento em (a), que como pode ser visto, os tons de cinza são visivelmente
identificados e, para o segundo planejamento em (b), onde também foi possível
identificar os alvos com facilidade.
Através da técnica de múltiplos arcos circulares de radiação, o planejamento foi
realizado com cinco arcos, Figura 58, um isocentro e um colimador em forma de cone
de diâmetro 17,5 mm. A partir da combinação entre a mesa e o gantry, o algoritmo
para o cálculo de dose distribui os valores numéricos para cada arco, baseado na
tentativa de minimizar a dose nos tecidos sadios e assegurar a cobertura do volume
tumoral. As Tabela 1 e 2 mostram os ângulos entre a mesa e gantry, as doses no
isocentro para cada arco e entre outros parâmetros as unidades monitoras para o
planejamento com alvos de PVC e acrílico, respectivamente. Em RCE, as doses
prescritas para o isocentro da lesão em tratamentos reais, estão na ordem de 14 a
16 Gy (dependendo do tipo e tamanho da lesão); para a simulação do tratamento em
questão, a dose prescrita para o isocentro da lesão foi de 3,0 Gy (valor relacionado a
faixa de dose do filme EBT (1cGy - 800cGy)); valor que não interfere nos resultados, já
que o que pretende-se verificar são as distribuições de dose na lesão, no órgão de
risco e se o valor da dose administrada no isocentro é compatível com o valor da dose
planejada.

a)

b)

Tronco

Tronco

Tumor

b)

Tumor

b)

Figura 57: Corte axial da imagem tomográfica com contorno das estruturas
críticas delineados. a) alvos de PVC e; b) alvos de acrilico.
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Tabela 1: Parâmetros para irradiação do simulador de cabeça com alvos de PVC
Num.
Isoc.
1
1
1
1
1

Num.
Arco
1
2
3
4
5

Col.
(mm)
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

Ângulo Início do Parada do Dose no
Pronf.
da Mesa Gantry
Gantry Isoc. (Gy) Equi. (mm)
90˚
30˚
130˚
0,6
136,3
50˚
30˚
130˚
0,6
149,7
10˚
30˚
130˚
0,6
118,6
350˚
230˚
330˚
0,6
75,1
310˚
230˚
330˚
0,6
99,6

Média UM
TMR
0,586 112,4
0,551 119,4
0,633 103,9
0,775 84,9
0,689 95,5

Fonte: Retirado do sistema de planejamento BrainLab (BrainSCAN 5.3 software do INCA)

Tabela 2: Parâmetros para irradiação do simulador de cabeça com alvos de
acrílico.
Num. Num.

Col.

Ângulo

Início do Parada do Dose no

Pronf. Equi.

Média

UM

Isoc.

Arco

(mm)

da Mesa

Gantry

Gantry

Isoc.(Gy)

(mm)

TMR

1

1

17,5

90˚

30˚

130˚

0,60

128,6

0,606

108,5

1

2

17,5

50˚

30˚

130˚

0,60

140,6

0,574

114,6

1

3

17,5

10˚

30˚

130˚

0,60

106,6

0,668

98,4

1

4

17,5

350˚

230˚

330˚

0,60

67,8

0,800

82,2

1

5

17,5

310˚

230˚

330˚

0,60

91,5

0,717

91,8

Fonte: Retirado do sistema de planejamento BrainLab (BrainSCAN 5.3 software do INCA)
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Figura 58: Posição dos 5 arcos planejados para o tratamento.

3.6.1 DISTRIBUIÇÕES DE DOSE PLANEJADA
São mostradas na Figura 59 as distribuições de isodoses em 2D que indicam
os limites de dose em cada região. A curva de isodose de 75% é capaz de abranger
99,13% do volume total do PTV. A dose mínima planejada no PTV foi de 2,13Gy e a
dose máxima foi de 3,00 Gy.

75% = 2,25 Gy
Figura 59: Distribuição de isodoses em 2D.
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3.7 TESTE DE ISOCENTRICIDADE DO ACELERADOR LINEAR
Pela complexidade dos tratamentos e a exatidão requerida na localização do
alvo e na entrega da dose em RCE, todos os procedimentos necessários antes do
paciente ser submetido à irradiação, devem ser minuciosamente verificados. Ao se
utilizar o Acelerador Linear (LINAC) para o tratamento de RCE, todos os equipamentos
adicionais necessários devem ser fixados no aparelho antes da realização do primeiro
teste, (equipamentos como: sistema de encaixe dos cones, suporte para fixação do
frame e caixa localizadora e suportes para verificação da isocentricidade do gantry),
Figura 60.
O primeiro procedimento adotado para verificar o controle da Qualidade do
equipamento é o teste da isocentricidade do gantry, conhecido como teste de
Winston–Lutz. Como o volume alvo a ser tratado é posicionado no isocentro do LINAC
através da caixa localizadora, é necessário garantir, que com o movimento do gantry e
mesa, não aconteçam mudanças significativas na posição do isocentro. Os
deslocamentos máximos de isocentro permitidos pela AAPM TG 42, são na ordem de
1,0 mm [1]. Este teste consiste no uso de uma esfera metálica radiopaca de
aproximadamente 1,0 mm de diâmetro na ponteira de um bastão preso a um suporte,
como pode ser visto na Figura 60, uma tira de filme foi colocada em outro suporte para
posicionamento do filme, os lasers foram alinhados no isocentro da esfera e esta
radiografada com um feixe de fótons de 6MV, em várias posições do gantry e mesa,
Figura 61.
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Sistema de encaixe dos
cones
Cone de 10 mm para
irradiação do filme

Bastão com
ponteira radiopaca

Suporte para o
frame e bastão

Suporte para posicionamento
do filme a ser testado

Figura 60:O Acelerador adaptado a verificação da isocentricidade do gantry e
mesa.

b)

a)

Gantry a 0º

Ponteira
radiopaca

Filme

Filme

Gantry a 180º
Figura 61: Filme radiocrômico preso ao suporte para irradiação da esfera
em a) 180º, b) 0º.
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3.8 IRRADIAÇÃO
Os dados do planejamento foram exportados para o computador da sala de
tratamento de radioterapia com acelerador linear. Após o teste de isocentricidade do
gantry, foram retirados os suportes para sua verificação. O simulador cheio de água
preso ao anel estereotáxico foi encaixado no suporte e então, a caixa localizadora foi
presa ao anel para localização do isocentro da lesão, através dos lasers, Figura 64.
Após a localização do isocentro da lesão, a caixa localizadora foi então removida e o
simulador submetido à irradiação.
Para a verificação das distribuições de dose na lesão (planos: axial, coronal e
sagital), a dose entregue em seu isocentro e a dose que chega ao órgão de risco
(tronco) foram utilizados detectores TLs e os filmes radiocrômicos.
Com os detectores TLs pode-se verificar a dose pontual e com os filmes as
distribuições de doses. Para se cumprir o plano de tratamento com cada detector,
foram realizadas cinco irradiações para cada plano de tratamento (um com alvos de
PVC e outro de acrílico), duas irradiações com TLDs e as outras três com filmes
Gafcrômicos EBT. Para cada irradiação foram realizados os seguintes procedimentos:
1ª irradiação: Um chip de TLD-100 foi posicionado no centro da esfera (tumor);
outros cinco chips de TLD-100 foram posicionados ao longo da região central do
cilindro (tronco), Figura 62. Os alvos com os detectores foram então colocados no
insert e este, encaixado e posicionado no interior do simulador através do tarugo, que
permite a entrada deste insert e sua posição correta. O plano de tratamento foi então
desempenhado.
2ª irradiação: Tomando o cuidado para que o simulador não se movimente, o
insert foi retirado e os TLDs foram trocados por outros e repetido todo o processo.
3ª irradiação: O insert com os TLDs foram retirados do simulador novamente.
Em outro insert sem cavidades e alvos (mesmo volume e material), foi colocado uma
película de filme Gafcrômico EBT na região central do tumor e tronco, no plano axial,
veja Figura 63 c). O plano de tratamento foi novamente executado.
4ª irradiação: Mesmo procedimento para a 3ª irradiação, porém, no plano
sagital, onde foram colocadas dois filmes, uma no centro do tumor e outra no centro
do tronco, veja Figura 63 b).
5ª irradiação: Mesmo procedimento, porém, no plano coronal, veja Figura 63
a). Esta montagem procura garantir uma reprodutibilidade na posição do simulador e
do insert preso ao frame e ao acelerador após cada troca de detectores.
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A Figura 65 mostra alguns ângulos entre a mesa e o gantry durante o
tratamento.

b)
Figura 62: TLD-100 ao longo do tronco e na região central do tumor.

b)

c)

tal
sagi

a)

Axial

Coronal

Figura 63: Inserts com os filmes Gafcrômico EBT nos três planos.

71

Isocentro da lesão

Figura 64: Caixa localizadora com papel milimetrado presa ao frame para a
localização do isocentro da lesão através dos lasers.

a)

b)

Figura 65: O simulador sendo irradiado, a) mesa: 90˚e gantry: 30˚e, b) mesa: 350˚ e
gantry: 230˚.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 CALIBRAÇÃO DOS DOSÍMETROS TLS
A Figura 66 mostra a curva de calibração para os dosímetros TL. Para a faixa
de dose em questão, a função é linear. A incerteza experimental é da ordem de 2%.

Dose (cGy)

Dose x Leitura
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

R² = 0,9992

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000

Leitura (nC)
Figura 66: Curva de calibração dos dosímetros TLs, obtida no acelerador linear
(CLINAC 2300 C/D) com feixe de fótons de 6MV.

A equação para o ajuste dos pontos experimentais correspondentes à relação
resposta TL versus dose é dada pela seguinte expressão:

[4.1]
Na qual, L corresponde a leitura do TLD em nC.
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4.2 CALIBRAÇÃO DOS FILMES GAFCHOROMIC EBT
Os filmes foram calibrados de acordo com os procedimentos descritos no item
(3.5.2.10). Através do módulo FilmCal do Verisoft, cada amostra do filme irradiado foi
inserida na tela, o valor de densidade óptica (D.O) foi medido e no final foi feito o
ajuste da curva, Figura 67.
Valores de transmissão x Dose (cGy)

Figura 67: Curva de calibração do filme gafchoromic EBT construida no VeriSoft
módulo FilmCal, faixa de dose de 20 a 400cGy

4.3 VERIFICAÇÃO DO ISOCENTRO NO LINAC
A estabilidade global do isocentro do LINAC em todos os eixos de rotação da
mesa, gantry e colimadores, devem ser estabelecidos antes de iniciar qualquer
tratamento radiocirúrgico. Estes eixos devem coincidir em uma esfera metálica
radiografada em várias posições do gantry e mesa [1]. Segundo a ANVISA [60], fica
vedada a realização de radiocirurgia com equipamentos que não possuam, quando
aplicável:
a) isocentro de rotação do gantry com raio menor ou igual a 1,0 mm;
b) isocentro de rotação da mesa com raio menor ou igual a 1,0 mm;
A Figura 68 mostra uma tira de filme Gafcrômico radiografada em várias
posições do gantry e mesa. Para avaliação dos possíveis deslocamentos dos filmes foi
feita uma análise qualitativa das coincidências das imagens. Os deslocamentos foram
insignificantes, satisfazendo assim as exigências estabelecidas.
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a)

b)

c)

d)

Figura 68: Esfera metálica radiografada para verificação da isocentricidade do
gantry. a) mesa 0º e gantry 90º, b) mesa 0º gantry 270º, c) mesa 0º gantry 180º, d)
mesa 0º gantry 90º.

4.4 COMPARAÇÃO DAS DOSES E SUAS DISTRIBUIÇÕES FORNECIDA PELO
SPT COM OS VALORES MEDIDOS PARA OS TLDS E FILMES GAFCRÔMICOS
O tratamento realizado com os alvos de PVC apresentou superdosagem na
ordem de 8%, tanto para os TLDs quanto para os filmes Gafcrômicos, em todos os
planos de tratamento. O sistema de planejamento do tratamento (SPT) BrainLab faz a
correção do comprimento da trajetória do feixe devido à maior presença de radiação
espalhada causada pelo material de alta densidade. A correção é feita com base nas
unidades de Hounsfield (HU), que são convertidas em densidade eletrônica (e). Por
essa razão, é fundamental uma correta calibração do scanner TC usado para obter a
imagem do paciente. Ao realizar o planejamento através das imagens tomográficas
com estes alvos, observou-se que a e calculada pelo SPT era superior à densidade
real do PVC. A densidade do PVC medida foi de 1,44 g/cm³ e a fornecida pelo SPT foi
de 1,97 e/cm³, erro ocasionado pelo tomógrafo que se estende para o SPT. A fazer a
correção do comprimento da trajetória, a densidade do tecido é calculada para cada
pixel e uma espessura equivalente é obtida. Estes valores são integrados ao longo de
todo o comprimento da trajetória, acarretando, assim, valores de doses maiores que
os planejados para o alvo, como pode ser observado nas Tabelas 1 e 2, onde a
diferença nas unidades monitoras (UM) para os dois planejamentos é da ordem de
5,0%. Quando o tratamento é realizado de fato, o comprimento da trajetória do feixe,
por ser menor do que foi calculado, implica em uma dose maior do que a planejada no
isocentro da lesão.
Quanto à precisão espacial, os resultados do tratamento apresentados pelos
filmes com os alvos de PVC estão em concordância com os realizados utilizando alvos
de acrílico. Serão apresentados a seguir apenas os resultados do tratamento realizado
com os alvos de acrílico.
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Na Figura 69 são apresentados os histogramas de dose volume (DVHs) da
lesão e do tronco planejados com os alvos de acrílico, retirados do SPT BrainLab. A
Figura 69 (a), traz informações da cobertura do volume tumoral pela isodose de
prescrição, isodose de 75% que cobre 99,13% do volume tumoral, que corresponde a
um valor de dose de 2,25 Gy; bem como o índice de conformidade (CI) igual 1,46. As
diretrizes do Grupo Oncológico de Radioterapia RTOG [59] define alguns parâmetros
para o índice de conformidade. Quando o valor encontrado situa-se entre 1 e 2, o
tratamento é considerado em conformidade com o plano de tratamento, para um
índice entre 2 e 2,5, ou 0,9 e 1, é considerado de menor violação, e um índice inferior
a 0,9 ou superior a 2,5 é considerado uma violação grave. As doses máximas e
mínimas na lesão são também apresentadas na Figura 69 (a), respectivamente 3,0 e
2,13 Gy. A Figura 69 (b), traz informações do DVH no tronco cerebral, com as doses
máximas e mínimas 2,11 Gy e 0,06 Gy, respectivamente. Pode-se observar também
no histograma que o tronco cerebral recebe doses bem menores que às administradas
ao tumor.

a)

b)

Min. Dose = 0,06 Gy
Max. Dose = 2.11 Gy

Dose: 69% = 2.07 Gy
Volume: 0.00% = 0.00 cm³

75% = 2,25 Gy

Figura 69: Histograma dose volume (HDV) e IC.
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4.4.1 TLDS
Os TLDs foram posicionados ao longo da região central do tronco cerebral e no
centro do tumor. A Figura 70 à direita mostra as linhas de isodoses na lesão. Observase nesta imagem que 30% da dose administrada ao isocentro da lesão está próximo
da região central do tronco, mas ficam as seguintes dúvidas: - que dose chega no
centro do tronco? A dose deverá ter o mesmo valor ao longo da região central?.
Quando feita a imagem tomográfica para a realização do planejamento, os TLDs não
estão inseridos em suas respectivas cavidades, este espaço com ar fica visível na
imagem, como pode ser visto na Figura 70. Foram delineados, então, contornos para
cada posição dos TLDs na lesão e ao longo do tronco, a fim de se planejar a dose em
cada TLD. A Figura 71 mostra os DVHs retirados do SPT para cada posição do TLD,
com as respectivas doses máximas e mínimas. Após as irradiações, para realização
das leituras e correção das mesmas, foram seguidos os procedimentos descritos
anteriormente e a dose em cada TLD foi avaliada usando a equação da curva de
calibração. A Tabela 3 mostra o procedimento adotado para a avaliação da dose com
os TLDs.
Durante o processo de realização do planejamento radiocirurgico, a tentativa é
proteger ao máximo os tecidos sadios e ao mesmo tempo cobrir a totalidade do
volume tumoral, desta maneira, há uma queda abrupta de dose para além dos limites
da lesão, o que traz variações de doses maiores no tronco, como pode ser observado
na Figura 71. A Tabela 4 apresenta a posição de cada TLD, a faixa de dose calculada
pelo SPT e a dose medida associada a seu respectivo erro.

superior

Posição dos TLDs

Sup medio
central
Inf. médio
Inferior

Isodoses

Figura 70: Contornos das posições dos TLDs no tronco cerebral
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a)

c)

e)

b)

d)

f)

Figura 71: Histogramas de dose volume (DVHs) para os TLDs no isocentro da
lesão e região central do tronco.
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Tabela 3: Leitura dos TLDs e cálculo de dose
Tumor (300cGy no isocentro)
TLD nº

L (nC)

Fcon x L= Lcorr

Fs

Lcorr x Fs

Dose(cGy)

19

12192,96

12655,60

1,00

12646,51

303,16

Dose média(cGy)

300,61
7

12838,81

13325,95

0,93

12430,58

298,07

Tronco Cerebral
TLD nº

L(nC)

Fcon x L= Lcorr

Fs

Lcorr x Fs Dose(cGy)

4

1338,75

1389,55

0,99

1373,58

37,12

23

1232,66

1279,43

1,09

1397,81

37,69

55

2208,03

2291,80

0,92

2114,91

54,62

42

2204,95

2288,61

1,03

2346,77

60,09

3

3104,54

3222,33

0,94

3022,11

76,03

12

2721,33

2824,58

0,93

2636,16

66,92

8

1623,13

1684,71

1,02

1724,72

45,41

49

1580,52

1640,49

0,98

1612,48

42,76

10

1042,09

1081,63

1,03

1111,07

30,93

59

1033,67

1072,89

1,05

1130,43

31,38

Pos. TLDs

Dose média
(cGy)

Superior

37,41

Sup. médio

57,35

Central

71,47

Inf. médio

44,08

Inferior

31,15

Tabela 4: Doses planejadas na região central do tronco cerebral e a média das
doses medidas

TLD

Posição

Amplitude da dose
planejada (Gy)

1

Lesão

2,13-3,00

2
3
4
5
6

Superior
Sup. Médio
Central
Inf. Médio
Inferior

0,27-0,36
0,42-0,63
0,57-0,75
0,33-0,51
0,21-0,33

Média da dose medida (Gy)
( ± 

Isocentro da lesão
3,0± 0,04

Tronco
0,37 ± 0,01
0,57 ± 0,04
0,71 ± 0,06
0,44 ± 0,02
0,31 ± 0,01
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4.4.2 FILMES GAFCRÔMICO EBT
As distribuições de doses para os filmes Gafcrômicos planejados e irradiados
nos planos axial, coronal e sagital foram analisadas e comparadas no software
VeriSoft, pelo método Índice gamma. Neste método de comparação, é necessário
entrar com os limites de tolerância do percentual da dose e do deslocamento espacial
(parâmetro Distance-to-Agreement-DTA). Os limites estabelecidos para o percentual
de dose e deslocamento espacial foram: 5% do valor da dose administrada no
isocentro da lesão e 1,0 mm, respectivamente, já que em RCE estes são os limites
toleráveis para que o tratamento possa ser executado, Figura 72.
.

Figura 72: Parâmetros utilizados para avaliação das distribuições de dose no
VeriSoft, método índice gamma.
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4.4.2.1 PLANO AXIAL
A Figura 73 mostra as imagens geradas pelo software de comparação VeriSoft.
Em a) e b) são mostradas as distribuições de dose retiradas do SPT BrainLAB e do
filme irradiado no campo axial, respectivamente; em c), através do método de
comparação índice gamma, foram avaliados a superposição das duas matrizes de
doses, a região em vermelho indica os pontos que não passaram pelo teste. Na Figura
73 e) é possível observar que os pontos que não foram aprovados correspondem à
superposição das isodoses menores que 10%, devido a desvios espaciais em
pequenas regiões maiores que o permitido (±1,0 mm), que não interferem no
tratamento. Na mesma figura, isodoses de 70%, indicam desvio máximo na ordem de
1,0mm em uma pequena região, indicado pela seta, valor limite para RCE. Neste
mesmo plano, pode ser analisado também, superdosagem numa pequena região do
isocentro da lesão, chegando a 2,9%, dentro do limite estabelecido (±5%). A Figura 74
apresenta uma estatística dos pontos avaliados da superposição de isodoses medidas
pelo filme e aquelas geradas pelo SPT no plano axial, o número de pontos aprovados
e o número de pontos falhos. Para que uma análise de superposição de distribuições
de doses seja considerada equivalente, é necessário um índice de aceitação superior
a 75%. Como pode ser observado na Figura 74, este plano de tratamento passou no
teste com um índice de coincidência entre as isodoses medidas e planejadas de
86,04%.
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c)

a)

b)

d)

Distribuição de
dose planejada

Distribuição de
dose medida

e)

Figura 73: Distribuição de doses planejadas e medidas no plano axial, geradas
no VeriSoft. a) matriz de dose planejada, b) matriz de dose medida pelo filme
Gafchromic, c)avaliação da superposição de isodoses pelo método índice
gamma,d) e e) superposição das isodoses. As linhas pontilhadas representam
as isodose medidas e as linhas contínuas às isodoses planejadas.
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Figura 74: Análise estatística do método índice gamma para o plano axial
O programa VeriSoft possui uma ferramenta que permite a seleção de uma
região de interesse (ROI), desta maneira pode-se evitar os pontos marcados no filme
para orientação e as isodoses menores que não interferem no tratamento. A Figura 75
mostra as distribuições de doses no mesmo plano (axial) delimitando as regiões
indesejáveis e eliminando apenas as isodoses de 10%. Na análise estatística da
superposição de distribuição de dose, Figura 76, o índice de coincidência entre as
isodoses medidas pelo filme e as geradas pelo SPT subiram para 93,66%, tratamento
aprovado com êxito.
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Figura 75: Imagens de idosodes geradas pelo programa VeriSoft no plano axial
na região de interesse (ROI).
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Figura 76: Análise estatística do método índice gamma para o plano axial na
região de interesse (ROI).

4.4.2.2 PLANO SAGITAL - TUMOR
As distribuições de doses planejadas e medidas para este plano de tratamento
podem ser observadas na Figura 77. As curvas de isodoses de 70% e 10% estão com
deslocamentos maiores em determinadas regiões, cerca de 1,0 e 2,0 mm,
respectivamente. A Figura 77 c) mostra que a região em vermelho reprovada pelo
teste de avaliação da superposição das isodoses medidas e planejadas, corresponde
a isodose de 10%. Aparece também neste plano uma pequena região de subdosagem
no isocentro da lesão, chegando a 7,4% do valor da dose administrada naquela
região. Na avaliação não aparece como pontos falhos, pois a região de subdosagem é
pequena e as doses no isocentro podem variar de 2,13 Gy a 3,0Gy. Na Figura 77 e)
pode ser visto também a superposição das distribuições de doses com mais detalhes.
A Figura 78 mostra a análise estatística da superposição das isodoses medidas e
planejadas, um índice de coincidência de 83,64%.
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c)

a)

d)

b)

Distribuição de
dose planejada

Distribuição de
dose medida

e)

Figura 77: Distribuição de doses planejadas e medida no plano sagital (tumor),
geradas no VeriSoft. a) matriz de dose planejada, b) matriz de dose medida pelo
filme, c)avaliação da superposição de isodoses pelo método índice gamma e, d)
e e) superposição das isodoses. As linhas pontilhadas representam as isodose
medidas e as linhas contínuas às isodoses planejadas.
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Figura 78: Análise estatística do método índice gamma para o plano sagital
(tumor).
As mesmas distribuições de doses para o plano sagital-tumor são mostradas
na Figura 79. Através da ferramenta (ROI), foram eliminadas as isodoses de 10% e as
bordas do filme. A Figura 80 mostra que o índice de coincidência das isodoses
medidas e planejadas subiu para 95,29%, tratamento aprovado com êxito.

Figura 79: Imagens de idosodes geradas pelo programa VeriSoft plano sagital
(tumor), na região de interesse (ROI).
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Figura 80: Análise estatística do método índice gamma para o plano sagital
(tumor), na região de interesse (ROI).

4.4.2.3 PLANO CORONAL
Para o plano coronal são mostradas as distribuições de doses na Figura 81; na
avaliação das distribuições de isodoses medidas pelo filme e aquelas geradas pelo
SPT, Figura 81 (c), os considerados falhos em vermelho indicam que na isodose de
10% houve regiões com deslocamentos superiores a 1,0 mm. Em (e) na superposição
de distribuição de doses observa-se também na isodose de 70% pequenas regiões
com desvios na ordem de 1,0mm e, no mesmo plano, superdosagem de 6,3% na
região central do tumor, não considerados pontos falhos, pois se trata de uma região
muito pequena, cerca de 5% do volume tumoral. Por fim, a análise estatística da
superposição das distribuições de isodoses medidas e planejadas, com índice de
coincidência de 82,46%, Figura 82. Para a mesma imagem, usando a ferramenta ROI,
foi eliminado novamente a isodose de 10% e as bordas do filme, Figura 83. Na Figura
84 o número de pontos aprovados pela coincidência das matrizes de doses medidas e
planejadas subiu para 91,0%.
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c)

a)

b)

d)

Distribuição de
dose medida

Distribuição de dose planejada

e)

Figura 81: Distribuição de doses planejadas e medidas no plano coronal,
retiradas do VeriSoft. a) matriz de dose planejada, b) matriz de dose medida pelo
filme, c)avaliação da superposição de isodoses pelo método índice gamma e, d)
e e) superposição das isodoses. As linhas pontilhadas representam as isodose
medidas e as linhas contínuas às isodoses planejadas.
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Figura 82: Análise estatística do método índice gamma para o plano coronal.

Figura 83: Imagens de idosodes geradas pelo programa VeriSoft no plano
coronal, na região de interesse (ROI).
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Figura 84: Análise estatística do método índice gamma para o plano coronal, na
região de interesse (ROI).

4.4.2.4 PLANO SAGITAL - TRONCO
Foi

visto

pelas

isodoses

planejadas,

Figura

70,

que

as

isodoses

correspondentes a menos de 70% da dose administrada no isocentro da lesão podem
chegar a alguma região do tronco cerebral. A Figura 69 mostra também as doses
máximas e mínimas que podem chegar ao tronco, 2,1 e 0,06Gy, respectivamente, o
que corresponde a 70 e 2% do valor da dose. Pelas marcações das posições dos
TLDs foi determinada a dose naquele ponto específico. Verificou-se que a região
central ao longo do tronco pode receber uma dose máxima de 0,75Gy que equivale a
25% do valor da dose, Figura 71 (b). A matriz de dose planejada para o filme no tronco
mostra as distribuições de doses, assim como para os anteriores; a dose máxima
planejada para o centro do tronco pode chegar a 0,65Gy, Figura 85. Analisando as
distribuições de doses na Figura 86, fica fácil visualizar que nas menores isodoses
60%, 50% e 40% houve maiores desvios espaciais, na ordem de 2,5mm. A Figura 87
mostra que pela análise estatística a coincidência das matrizes de doses medidas e
planejadas no tronco corresponde a 80,04%.
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Figura 85: Distribuição de doses planejadas e medidas no plano sagital (tronco),
retiradas no VeriSoft. a) matriz de dose planejada, b) matriz de dose medida pelo
filme, c)avaliação da superposição de isodoses pelo método índice gamma,d)
superposição das isodoses.
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Figura 86: e) Superposição das isodoses no plano sagital (tronco). As linhas
pontilhadas representam as isodose medidas e as linhas contínuas representam
as isodoses planejadas.

Figura 87: Análise estatística do método índice gamma para o plano sagital
tronco.
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CONCLUSÕES
Foi desenvolvido um simulador de cabeça simples e de baixo custo, caso haja
disponibilidade de oficina para construí-lo, apto a ser utilizado no controle da qualidade
de procedimentos de radiocirurgia estereotáxica, como mostram os resultados obtidos.
Em média, a importação de um simulador simples, sem muitos recursos,
disponível no mercado internacional, custa seis mil reais. Para o IRD, o custo do
simulador desenvolvido no presente trabalho foi apenas o relativo ao material utilizado,
uma vez que o instituto possui oficinas onde a peça pôde ser construída. Assim, o seu
custo foi de cento e sessenta reais. Havendo a necessidade da contratação de uma
oficina no mercado nacional para a confecção do simulador, o custo total da peça
ainda seria consideravelmente inferior ao da importação de um modelo existente no
mercado internacional. Além disso, um simulador desenvolvido pela instituição que o
utilizará atenderá sempre melhor às suas necessidades, já que poderá ser projetado
para este fim.
O simulador de cabeça foi submetido às mesmas etapas de um tratamento
real de RCE. Os resultados com os alvos de PVC deixaram evidente que este material
não é a melhor opção para dosimetria clínica. Erros na avaliação da densidade do
PVC pelo tomógrafo, somado as correções feitas pelo SPT devido a radiação
espalhada causada pelo material de alta densidade, resultou em uma superdosagem
mostrada pelos detectores.
Porém, os alvos de acrílico tiveram desempenho adequado, validados pelo
método de comparação índice gamma do VeriSoft. A diferença da dose no isocentro
da lesão entre os valores medidos e planejados para os filmes Gafchromics EBT nos
planos axial, sagital e coronal estão na ordem de 2,9%, 7,4% e 6,3%, respectivamente
(exigência de ±5%). Em termos de valores de doses, os planos sagital e coronal
apresentaram flutuações maiores que o permitido. Esta diferença nos valores de
doses medidas e planejadas foram apresentadas em pequenas regiões do isocentro
da lesão (cerca de 5% da lesão) e, como a faixa de dose do DVH para o isocentro da
lesão está entre (2,13 -3,0)Gy e a isodose de cobertura do volume total é de 75%, que
corresponde a 2,25Gy, estas flutuações não interferem na execução do tratamento.
O desvio espacial entre as linhas de isodoses medidas e planejadas foram
inferiores a 1,0 mm (exigência máxima ± 1,0 mm) para isodoses mais quentes,
atingindo a discrepância máxima em pequenas regiões da isodose de prescrição,
1,0 mm. Para as isodoses de 10% houve maiores desvios, superiores a 1,0 mm, doses
baixas permitidas para o tecido sadio.
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O tronco cerebral, órgão crítico situado próximo ao suposto tumor, deve
receber o mínimo de dose possível. Ao fazer a superposição das isodoses no tronco,
estas mostraram que houve desvios em termos geométricos nas isodoses de 60%,
50% e 40%, o que não interfere no tratamento, já que o tronco não é alvo que se
queira tratar e sim proteger. As doses no tronco foram validadas pelo mesmo método
de comparação, índice gamma. A região central do tronco recebeu uma dose maior
que a planejada, 4,9%, dentro do valor estabelecido (±5%).
Em todos os planos de tratamento, os valores de doses e de isodoses medidas
e planejadas com os filmes Gafchromics EBT apresentaram bom índice de aprovação,
todos superiores a 90%.
Com a finalidade de reafirmar de forma independente a exatidão nos valores de
dose para isocentro da lesão e ao longo da região central do tronco, os TLDs
confirmaram estes valores com bastante exatidão. A dose medida pelo TLD no
isocentro da lesão foi de 3,0 Gy, concordância dentro de ± 1% com a dose calculada
pelo SPT. Ao longo da região central do tronco, as doses medidas com os TLDs estão
dentro das faixas de doses apresentadas pelos DVHs dos TLDs e pelas matrizes de
doses planejadas para o filme no tronco.
O simulador em questão mostrou-se adequado tanto nos valores de doses
medidas quanto nos desvios espaciais, verificações importantes quando se trata de
RCE.
Com base nos resultados apresentados, conclui-se que o simulador utilizado
para verificar a precisão de entrega da dose em termos dosimétricos e aspectos
geométricos para um LINAC convencional, está apto à tarefa na realização de RCE
com pequenos campos de tratamento. No entanto, a assimetria nas distribuições de
doses pode estar relacionada ao posicionamento dos pontos de referência no
momento de comparação das matrizes de doses. Os filmes Gafcrômicos EBT e TLDs
se mostraram bons dosímetros para o CQ em RCE.
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Trabalhos futuros
Ampliar a variedade de testes que o simulador pode realizar, como por
exemplo, desenvolver aparatos como marcadores radiopacos para avaliar a qualidade
do programa de fusão de imagens de TC com RM.
Desenvolver variedades de inserts para medidas com outros dosímetros, como:
gel polímeros, câmaras de ionização, diodos, entre outros.
Simular lesões em outras regiões do suposto crânio encefálico, em
proximidades a outros órgãos sensíveis como olho e quiasma e fazer a comparação
com o sistema de planejamento.
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ANEXO I
Incerteza padrão tipo A
Em uma serie de n medições, com xi valores observados, a melhor estimativa
para x é , o valor médio aritmético de todas as medidas xi:
[1]
O desvio padrão s(xi) caracteriza a incerteza média para um resultado
individual xi e é caracterizada por:
[2]
O desvio padrão do valor médio é dado por:
[3]

No qual, S corresponde ao desvio e n ao numero de medidas.
A incerteza padrão tipo A, é denotada por uA , que é definida como o desvio padrão do
valor médio.

[4]

Incerteza da dose no filme radiocrômico
Cálculo do desvio padrão da média:
Para alguns valores na faixa de maior incerteza de dose, foram irradiados três
amostras de filmes para cada referida dose. No centro de cada amostra do filme
irradiado foi medido o valor da (D.O) e calculado o respectivo desvio padrão. Veja
tabela 5.
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Tabela 5: Incerteza (u) da dose pelo desvio padrão (s) do filme Gafchromic EBT
Dose (cGy)

(D.O)1

(D.O)2

(D.O)3

Média (D.O)

S(%)

u= s/√n

39,8

13391,5

13704,9

14265,7

13787,3

2,6

u1= 1,5

59,8

17442,3

17091,4

17186,0

17239,9

0,9

u2=0,5

79,7

20191,3

20456,1

20359,3

20335,6

0,5

u3=0,3

119,5

25868,1

25866,9

25305,8

25680,3

1,0

u4=0,6

180,2

29665,9

29500,0

29843,3

29669,7

0,5

u5=0,3

220,1

31987,3

32986,8

33190,7

32721,6

1,6

u6=0,9

260,0

33134,8

34234,6 34322,6
33897,3
Fonte: própria

1,6

u7=0,9

AVALIAÇÃO DO TIPO B
As incertezas padrão tipo B (uB) não podem ser estimadas através da repetição
de medidas. Elas são suposições inteligentes ou julgamentos científicos de incertezas
não estatísticas associadas a uma medida. Elas incluem influencias no processo de
medida, aplicação de fatores de correção ou dados físicos provenientes da literatura.
Geralmente se assume que as incertezas do tipo B possuem uma distribuição
de probabilidade retangular (probabilidade igual em qualquer lugar dentro dos limites
dados máximos e mínimos –M e +M). A incerteza padrão tipo B para uma
probabilidade retangular é dada por:
[5]
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Tabela 6: Incerteza estimada da dose absorvida na água Dw,Q para feixes
de fótons de alta energia [62].
Quantidade física ou Procedimento

Incerteza padrão relativa
(%)

Passo 1: Laboratório padrão
ND,w : Calibração do padrão secundário no PSDL

0,5

Estabilidade a longo prazo do padrão secundário

0,1

Calibração do dosimetro do usuario no laboratório

0,4

padrão
Incerteza Combinada do Passo1

0,6

Passo2: Feixe de fótons de alta energia do Usuário
Estabilidade a longo prazo do dosímetro do usuário

0,3

Estabelecimento das condições de referência

0,4

Leitura do dosímetro MQ

0,6

referente à monitoração do

feixe
Correção para as grandezas de influência ki

0,4

Correção para qualidade do feixe kQ (valores calculados)

1,0

Incerteza Combinada do Passo 2

1,4

Incerteza padrão combinada de Dw,Q (passos 1+2)

1,5

Fonte: IAEA (2000).
A incerteza combinada relacionada à dose no filme Gafchromic EBT, é
estimada através da equação:
[6]
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Como a incerteza da dose relacionada ao feixe de fótons utilizado para calibrar
os filmes é de 1,5% (Tabela 6) e a incerteza da dose calculada pelo desvio padrão (s),
encontra-se na Tabela 5, a incerteza combinada relacionada à dose obtida pelos
filmes é dada por:
[7]

[8]

Incerteza da dose nos TLDs
Cálculo do desvio padrão da média:
Para calibração dos TLDs, foram irradiados três chips de TLD para cada dose,
da média das leituras destes TLDs foi calculado o desvio padrão e sua respectiva
incerteza. Veja tabela 6.

Tabela 7: Incerteza (u) da dose pelo desvio padrão (s) dos TLDs
Dose(cGy)

L1(nC)

L2(nC)

L3(nC)

L média

s(%)

u= s/√n

20

726,5

723,0

738,4

729,3

1,1

0,6

40

1533,1

1521,5

1477,9

1510,9

1,9

1,1

60

2398,6

2354,4

2355,3

2369,4

1,1

0,6

100

3892,3

3958,0

4050,0

3966,8

2,0

1,2

150

5887,0

5792,3

6211,0

5963,5

3,7

2,1

200

8436,9

8327,3

8663,1

8475,8

2,0

1,2

300

12648,4

12565,3

12371,3

12528,4

1,1

0,7
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Como a incerteza da dose relacionada ao feixe de fótons utilizado para calibrar
os TLDs é de 1,5% (Tabela 6) e a incerteza da dose calculada pelo desvio padrão (s),
encontra-se na Tabela 7, a incerteza combinada relacionada à dose obtida pelos TLDs
é dada por:
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ANEXO II
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