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RESUMO 

 

Detectores de matrizes calibrados para produzir múltiplas leituras acumuladas de dose absorvida 

através de um plano 2D representam uma aquisição recente e popular  nas ferramentas disponíveis 

para a garantia do controle da qualidade em radioterapia, incluindo técnicas complexas como 

IMRT. Eles oferecem potencial para o aumento da eficiência porque, depois da calibração, os 

resultados são disponíveis imediatamente após a administração das doses. Neste trabalho a 

performance de dois sistemas de matrizes 2D para rotina do controle da qualidade em radioterapia 

foram avaliados. Estes foram o sistema Seven29-PTW, que possui 729 micro câmaras de ionização 

dispostas em uma matriz de 27 x 27 cm
2
 e o sistema MapCHECK- Sun Nuclear, que possui 445 

diodos dispostos em uma matriz de 22 x 22 cm
2
. Os sistemas dosimétricos 2D foram testados em 

cinco tratamentos de IMRT, um de próstata e quatro de cabeça e pescoço, perfazendo um total de 

trinta campos avaliados. As medidas das distribuições de isodoses de cada sistema foram 

comparadas com as do sistema de planejamento de cada tratamento. Os planejamentos foram feitos 

no sistema de planejamento Eclipse utilizando o algoritmo Pencil Beam Convolution. O índice 

gama foi utilizado na comparação entre as distribuições de doses medidas e planejadas adotando 

parâmetros de 3% e 3mm. Cada sistema dosimétrico possui seu software de análise, por este motivo 

o programa Índice_Gama foi desenvolvido para tentar eliminar a influência do uso de diferentes 

softwares. Os resultados obtidos mostram que ambos os sistemas apresentam boa performance no 

controle da qualidade em radioterapia, entretanto o sistema MapCHECK demostra ter uma melhor 

resolução espacial, podendo detectar com mais eficiência diferenças nas distribuições de dose 

medidas e planejadas. 

 

Palavras-chave: IMRT, Controle da Qualidade em Radioterapia, 2D Array Seven29, MapCHECK.  
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ABSTRACT 

 

 

Array detectors calibrated to yield multiple cumulative readings of absorbed dose across a 2D plane 

represent a recent and popular new addition to the tools available for routine clinical radiotherapy 

quality control, including complex techniques such as IMRT. They offer the potential for increase 

efficiency because the results are available immediately after dose delivery. In this work the 

performances of two 2D array systems for routine radiotherapy quality control were evaluated. 

They were the PTW Seven 29 system, this is composed by a matrix of 729 small ionization 

chambers disposed in a matrix of 27x27 cm
2
 and the Sun Nuclear Mapcheck system, this is 

composed by 445 diodes arranged in a matrix of 22x22 cm
2
. The  isodose distributions measured 

are compared to those obtained by the treatment planning system. The 2D array systems were tested 

on five treatment of IMRT, one of prostate and four of head and neck, obtaining a total of thirty 

fields evaluated. The planning was carried out using an Eclipse system operating with the Pencil 

Beam convolution algorithm. The gamma index was employed for comparison between measured 

and planned dose distributions adopting the 3% and 3 mm parameters. Each system has its own 

dosimetric analysis software, therefore the program Índice_Gama was developed trying to eliminate 

the influence of using different softwares. The results show that both array systems presented a 

good performance for radiotherapy quality assurance, however, the MapCheck system, presents a 

better special resolution and may detect differences between dose distributions more efficiently than 

Seven 29 system.  

 

Keywords: IMRT, Quality Control in Radiotherapy, 2D array Seven29, MapCHECK  
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1-INTRODUÇÃO 

 

 

Após a descoberta dos raios X, em 1895, por Wilhelm Conrad Roentgen, médicos e 

cientistas perceberam que essa radiação possuía grandes aplicações práticas na medicina. Já 

em 1899, utilizando raios X, dois médicos suecos conseguiram curar um tumor de pele na 

ponta do nariz de um paciente [1]. Desde então, a medicina vem fazendo uso da radiação 

direta e indiretamente ionizante com finalidades terapêuticas e diagnósticas, permitindo um 

grande avanço científico na área da saúde. Atualmente os raios X, a radiação gama, os 

pósitrons e elétrons são amplamente utilizados na radioterapia, na radiologia diagnóstica e na 

medicina nuclear. 

A radioterapia utiliza a radiação ionizante como uma arma terapêutica na cura de 

tumores, na maior parte das vezes malignos, com o objetivo de destruir suas células com a 

maior exatidão espacial e de valor de dose possível, preservando ao máximo os órgãos sadios 

ao redor do tumor [1]. A radiação pode vir de uma fonte externa (teleterapia) ou de uma fonte 

localizada próxima ou junto ao tumor (braquiterapia).  

O desenvolvimento da radioterapia está muito associado àquele dos irradiadores por 

ela utilizados. No início eram utilizados aparelhos de raios X de até 100 quilovolts e fontes 

naturais de Rádio-226, principalmente pela falta de transformadores que suportassem altas 

energias. Após a segunda Guerra Mundial, radioisótopos como Césio -137 e o Cobalto - 60, 

artificialmente produzidos, foram amplamente utilizados pela sua capacidade de tratar 

tumores profundos. Mais recentemente, com a necessidade de se utilizar feixes com energias 

ainda maiores, surgiram os equipamentos de megavoltagem ou aceleradores lineares de 

elétrons que têm como princípio básico acelerar elétrons valendo-se de um guia de micro-

ondas de radiofrequência [1,2]. 

Na década de 1970 os aceleradores lineares para uso clínico propiciaram o 

desenvolvimento de técnicas mais precisas e tratamentos mais eficazes na cura de cânceres. 

Assim, novos acessórios foram desenvolvidos para melhorar a adequação dos campos de 

tratamento. Primeiramente blocos de chumbo foram utilizados na colimação de campos e, 

mais recentemente, desde o início da década de 1990, colimadores de múltiplas lâminas, do 

inglês multi-leaf collimator –MLC, vêm sendo utilizados para esse fim [2]. 

O uso do colimador de múltiplas lâminas permitiu o desenvolvimento da Radioterapia 

de Intensidade Modulada (Sigla em inglês IMRT). Esta nova técnica, cujo planejamento de 

tratamento baseia-se no uso de imagens tomográficas, permite a realização de um tratamento 

altamente preciso, pois pode produzir feixes de radiação angulares de intensidades não 
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uniformes e ainda permite conformar o campo de radiação para o contorno da área alvo, 

sendo assim capaz de oferecer maior dose ao tumor e preservar os tecidos sadios adjacentes, 

reduzindo consideravelmente a toxicidade do tratamento. 

O IMRT, por ser uma técnica mais avançada que as outras utilizadas na radioterapia, 

exige um controle da qualidade dos procedimentos de entrega de dose ao paciente bastante 

criterioso. Um desses procedimentos baseia-se na comparação das distribuições de dose a 

duas dimensões obtidas sob condições de planejamento de tratamento e de irradiação bem 

controladas. Distribuições de dose a duas dimensões são obtidas pelo sistema de planejamento 

de tratamento para uma condição experimental bem definida e são comparadas com as 

distribuições de dose medidas nas mesmas condições experimentais. Estas distribuições, as 

experimentais e as teóricas, são comparadas por um software que utiliza como método de 

comparação o índice gama. Se essas distribuições forem consideradas iguais, considera-se que 

a dose a ser entregue ao paciente está em concordância com o tratamento planejado. 

As medidas de dose a duas dimensões inicialmente, e ainda hoje em alguns serviços de 

radioterapia, eram determinadas utilizando-se filmes radiográficos. Estes dosímetros são 

excelentes para medir distribuições contínuas de dose a duas dimensões. Contudo, eles 

apresentam alguns inconvenientes, que vão desde a revelação da imagem latente da película 

irradiada em câmara escura até a elevada dependência energética e pouca reprodutibilidade da 

sua resposta [3]. Adicionalmente, são sensíveis à luz visível, o que complica a sua utilização.       

Recentemente as películas radiográficas vêm sendo substituídas no controle da 

qualidade em radioterapia pelo sistema dosimétrico bidimensional 2D Array Seven29 - PTW, 

que contém 729 câmaras de ionização. Esse sistema dosimétrico, embora possua dezenas de 

detectores não permite uma medida contínua de dose a duas dimensões e possuem menor 

resolução quando comparadas ao filme. Entretanto, detectores planares 2D array têm 

alcançado generalizada aceitação clínica, devido a sua conveniência e eficiência, pois 

oferecem mediadas em tempo real, o que otimiza todo o processo de controle da qualidade em 

IMRT [4,5].  

Comparações do desempenho do 2D Array Seven29, foram realizadas na avaliação da 

dose absorvida sob diferentes condições de medida com aquele apresentado por câmaras de 

ionização para as mesmas condições experimentais. A vantagem desse sistema é sua resposta 

independente da energia, especialmente para pequenos segmentos de IMRT [6]. Entretanto, 

este detector possui uma menor resolução espacial possuindo assim menor capacidade para 

detectar erros na distribuição de dose [6,7].  

Estudos ressaltam o problema dos detectores 2D array de microcâmaras de ionização 

em possuir pouca resolução espacial, o que limita sua aplicabilidade em resolver problemas 
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de erro de posição do MLC na ordem de poucos milímetros. Uma alternativa para resolver 

esta limitação da matriz de detectores de micro câmaras de ionização foi proposta por Moreno 

e colaboradores [8] ao levar em conta o fato que a cobertura parcial de um detector 

volumétrico de um feixe de radiação fornece uma resposta proporcional ao volume irradiado, 

podendo então fazer uma variação do sinal de resposta do detector volumétrico permitindo 

correlacionar o sinal com as variações das extremidades do feixe de radiação e, assim, 

detectar desvios na posição das folhas com um aumento da resolução espacial.  

Na busca de se encontrar detectores que possam ter melhor resolução que as câmaras, 

mas que também possam tornar o processo mais rápido no controle da qualidade em IMRT, 

detectores de diodo também estão sendo estudados para o uso em controle da qualidade em 

radioterapia.  

Os detectores 2D array de diodos MapCHECK- Sun Nuclear têm a vantagem em 

possuírem menor volume, serem muito mais sensíveis a radiação, possuírem boa estabilidade 

e, naturalmente, a simplicidade de operação [4,9,10]. 

Atualmente os sistemas Seven 29 e MapCHECK vêm sendo muito utilizados no 

controle da qualidade em IMRT. Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar o desempenho 

do sistema 2D array de micro câmaras de ionização Seven29 da fabricante PTW e do sistema 

2D array de diodos MapCHECK da fabricante Sun Nuclear para a avaliação da distribuição 

de dose a duas dimensões em radioterapia, identificando os pontos positivos e as limitações 

de cada sistema. Como esses sistemas fazem uso de programas diferentes para comparar as 

distribuições de dose experimentais e teóricas, o objetivo secundário do presente trabalho foi 

desenvolver um programa de comparação de distribuições de dose que pudesse ser utilizado, 

tanto pelo sistema Senven 29 como pelo sistema MapCHECK.  
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2-FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1- Interações da Radiação com a Matéria 

 

 

A interação da radiação com a matéria está relacionada com a transferência de energia 

ao meio e pode ocorrer com elétrons atômicos ou com o núcleo. A radiação, ao interagir com 

a matéria, pode nela provocar excitação, ionização ou ativação do núcleo [11]. 

Na excitação eletrônica, os elétrons são deslocados de seus orbitais de equilíbrio e 

saltam para um estado mais excitado. Ao retornarem ao seu estado de equilíbrio emitem 

energia sob a forma de luz ou raios-X característicos.   

Na ionização a energia transferida ao elétron deve ser superior à sua energia de ligação 

atômica. Sendo assim, o elétron é ejetado (íon negativo) de sua órbita com certa energia 

cinética. O átomo é momentaneamente transformando em um íon positivo. 

Na ativação do núcleo, radiações com energia superior à energia de ligação dos 

nucleons interagem com o núcleo, podendo provocar reações nucleares. 

As radiações eletromagnéticas de maior interesse são os raios-X e gama, por serem 

indiretamente ionizantes, isto é, irão interagir individualmente transferindo sua energia a 

elétrons que irão provocar as ionizações. A penetrabilidade dos raios-X e da radiação gama é 

muito maior do que a das partículas carregadas e a probabilidade de interação depende muito 

do valor de sua energia e do material irradiado. 

Os principais efeitos que podem ocorrer quando a radiação eletromagnética interage 

com elétrons ou com o núcleo atômico são: espalhamento coerente, efeito Compton, efeito 

fotoelétrico e produção de pares.  
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2.1.1 Espalhamento Coerente 

 

 

No processo de espalhamento coerente ou efeito Rayleigh ocorre interação de fótons 

de baixa energia com elétrons muito ligados, mas o átomo não é excitado nem ionizado e o 

fóton incidente permanece com sua energia após a interação, mudando apenas de direção. O 

efeito é o espalhamento de fótons em pequenos ângulos [12,13]. 

A probabilidade de ocorrência do espalhamento coerente é significante apenas para 

fótons de baixa energia e para elevados valores de Z (número atômico) [13]. 

 

 

2.1.2 Efeito Fotoelétrico 

 

 

Neste processo, o fóton ao interagir com elétrons fortemente ligados, transfere toda a 

sua energia a um único elétron orbital, ejetando-o do átomo com uma energia igual à 

diferença entre a energia do fóton incidente e a energia de ligação do elétron. 

O processo de troca de energia é dado pela equação (1): 

                          (1) 

Sendo Ec a energia cinética do elétron ejetado, hν a energia do fóton incidente e Elig a 

energia de ligação do elétron ao átomo. 

Como ocorre a ionização, o átomo fica num estado excitado. A lacuna deixada pelo 

elétron ejetado é preenchida por outro elétron de outra camada. Em decorrência desse 

rearranjo, há emissão de radiação sob a forma de raios-X característicos. A figura 2.1 ilustra o 

efeito fotoelétrico 

 

 

Figura 2.1: Representação do efeito fotoelétrico [11]. 
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Esse efeito é predominante para baixas energias e elementos químicos de elevado número 

atômico (Z). A probabilidade de sua ocorrência aumenta com o valor de Z e decresce, 

rapidamente, com o aumento da energia [11]. 

 

 

2.1.3 Efeito Compton 

 

 

O efeito Compton tem por processo a colisão entre o fóton incidente e elétrons 

fracamente ligados.  O fóton incidente ao colidir com o elétron transfere parte de sua energia 

dando origem a um fóton de menor energia. Esse “novo” fóton é defletido e deixa o átomo 

com uma direção diferente daquela do fóton incidente. A energia absorvida pelo átomo é 

suficiente para ejetar um elétron deixando o átomo ionizado. A figura 2.2 ilustra o efeito 

Compton, onde Eγ e Eγ’ são as energias dos fótons incidente e espalhado, respectivamente, e 

Ec é a energia do elétron ejetado. 

 

Figura 2.2: Representação do efeito Compton [11]. 

 

A probabilidade de ocorrência do efeito Compton depende da densidade eletrônica do 

material e, portanto, aumenta linearmente com Z [13]. 

 

 

2.1.4 Produção de Pares 

 

 

A produção de pares ocorre para energias que excedem em duas vezes a energia de 

repouso do elétron, ou seja, fótons com energia mínima de 1,022 MeV. Quando fótons com 

energia igual ou superior a 1,022 MeV passam próximos a núcleos de elevado número 

atômico, a radiação eletromagnética desaparece dando origem a um par elétron-pósitron. Se o 
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feixe incidente possuir energia superior a esse limiar, o excesso de energia é distribuído 

igualmente entre as duas partículas. O pósitron, após se aniquilar com um elétron do meio dá 

origem a dois fótons de 511 keV. A figura 2.3 ilustra a produção de pares, onde Eγ é a energia 

do fóton e Ec é a energia do elétron e do pósitron produzidos.  

 

 

Figura 2.3: Representação do efeito de produção de pares [11]. 

 

A importância relativa dos três processos para diferentes energias e materiais pode ser 

observada na figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Importância relativa dos diversos processos de interação dos fótons com 

a matéria em função da energia do fóton e do número atômico do material [11]. 
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2.1.5 Dose Absorvida 

 

 

Um dos efeitos da interação da radiação com a matéria é a transferência de energia que 

pode ou não ser toda absorvida pelo material. Parte dessa energia pode ser perdida por 

radiações de freamento ou em processos de aniquilação [11]. 

A dose absorvida D é definida como a energia dε transmitida pela radiação ionizante à 

matéria num meio de massa dm em um volume finito V. 

  
  

  
                        (2) 

A energia transmitida dε é a soma de toda a energia que entra no volume menos toda 

energia que deixa o volume de massa dm. No sistema SI, a unidade de dose absorvida é o 

J/kg, que recebe a denominação de Gray (Gy).  

1 Gy = 1J/kg 

 

 

2.2 Radioterapia 

 

 

A interação básica da radiação ionizante com o tecido é a ionização, direta ou indireta, 

podendo matar células malignas ou inibir sua multiplicação. Desta forma tumores podem ser 

destruídos ou regredidos com o uso da radiação ionizante.  

A radioterapia baseia-se na destruição de células tumorais pela absorção da radiação 

incidente. Este tratamento tem como objetivo fornecer uma grande quantidade de radiação ao 

tumor, muito precisa quanto ao valor e à localização, e minimizar os danos aos tecidos sadios 

adjacentes à área sob tratamento, o volume alvo [1]. 

A radioterapia pode ser dividida em duas modalidades: braquiterapia e teleterapia. Na 

braquiterapia uma fonte radioativa selada fica a uma distância de poucos centímetros, em 

contato ou é implantada no tecido a ser tratado. Esta tem como vantagem, em relação à 

teleterapia, o fato de irradiar o tumor com altas doses e minimizar as doses nos tecidos sadios 

adjacentes. Esta terapia é normalmente empregada no tratamento de cânceres na região 

ginecológica, cabeça e pescoço, pele e outras regiões de possível acesso à fonte de radiação. 

Os nuclídeos radioativos mais utilizados neste tratamento radioterápico são: 
60

 Co, 
137

 Cs, 
198

 

Au, 
192

 Ir, 
131

I [1]. 
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A teleterapia, a principal modalidade da radioterapia, utiliza feixes externos de 

radiação ionizante, tais como feixes de elétrons e de fótons. Com o objetivo de eliminar o 

tumor, o paciente fica a certa distância da fonte radioativa e é irradiado com o feixe de alta 

energia que atinge o volume-alvo (tumor) muito bem definido, poupando ao máximo tecidos 

sadios vizinhos. Os equipamentos utilizados neste processo clínico são os de quilovoltagem, 

megavoltame e teleisotopoterapia. 

Os equipamentos de quilovoltagem são os tubos convencionais de raios X. A voltagem 

máxima aplicada é de 250 kV e para esta voltagem a dose máxima ocorre na pele decaindo até 

atingir 50% a uma profundidade de 5 cm. Por esta razão estes equipamentos são utilizados no 

tratamento de câncer de pele [1]. 

Os equipamentos de teleisotopoterapia utilizam isótopos radioativos como o 
226

Ra, 

137
Cs e 

60
Co. Até 1951 o 

226
Ra era utilizado em larga escala, mas estes equipamentos eram 

caros e forneciam radiação de baixa intensidade. A adoção do 
60

Co
 
e do 

137
Cs na teleterapia 

forneceu um grande avanço nas práticas médicas com o uso de feixes de fótons de altas 

energias [14]. 

Com o advento da tecnologia, fez-se possível a criação de diferentes técnicas de 

aceleração de elétrons, sem a utilização de grandes diferenças de potencial entre dois 

eletrodos, estes novos equipamentos de megavoltagem são os chamados aceleradores lineares. 

Os aceleradores lineares podem produzir, além de raios X, feixes de elétrons de várias 

energias. Este fato é de extrema importância, pois um único aparelho é capaz de realizar 

tratamentos com o uso de mais de um tipo de radiação [14].  

 

 

2.3 Aceleradores Lineares 

 

 

Com o advento da tecnologia foi possível construir diferentes tipos de aceleradores. 

Os variados tipos de aceleradores diferem, basicamente, na maneira como produzem o campo 

elétrico de aceleração e na maneira como este campo acelera as partículas [15]. 

Nos equipamentos de quilovoltagem ou aceleradores eletrostáticos, os elétrons são 

acelerados através de uma diferença de potencial constante no tempo entre o filamento e o 

alvo. Devido a problemas de isolamento e geração de alta voltagem, este processo é limitado 

e não é possível conseguir energias muito altas (cerca de 2000 kV) [14]. 

Para acelerar elétrons na ordem de energia de 1 Mev, é necessário uma técnica 

diferente , sem a necessidade de altas diferenças de potencial entre dois eletrodos, são os 
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chamados aceleradores lineares (LINACs). Nestes aceleradores, a energia é fornecida por uma 

fonte de microondas e os elétrons são acelerados no tubo acelerador podendo atingir uma 

energia cinética de 4 a 25 Mev. Esses equipamentos podem proporcionar tanto feixes de 

elétrons como de fótons para o tratamento do paciente. Os feixes de fótons consistem em 

radiação de bremsstrahlung (raios X) produzida pela interação dos elétrons acelerados com 

um alvo de número atômico elevado [14,16]. 

Para se acelerar o elétron são utilizadas duas placas metálicas, paralelas com orifício 

no meio e ligadas entre si por uma tensão constante. Ao se abandonar o elétron no centro do 

orifício da placa negativa, ele, por força do campo elétrico criado, irá em direção à placa 

positiva. Se isto ocorrer no vácuo, o elétron ganhará mais energia e conseguirá ultrapassar 

sem dificuldades a placa positiva [14]. 

Modificando-se o gerador de tensão constante por um gerador de tensão variável e 

acoplando-se uma série de placas metálicas ligadas aos pares aos geradores é possível criar 

campos elétricos variáveis, figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Esquema da série de placas paralelas utilizadas na 

aceleração dos elétrons em um LINAC [14]. 

 

Desta forma, devido ao primeiro par de placas, o elétron sofre aceleração e ultrapassa 

a placa positiva, neste instante a tensão deve ser invertida para que ele encontre novamente 

tensões favoráveis para aceleração. A cada par de placas que o elétron ultrapassar ele ficará 

mais veloz, consequentemente a distância entre as placas deve ser aumentada a cada novo 

intervalo.  Quando esses elétrons acelerados deixam o tubo acelerador estes colidem com um 

alvo, normalmente de tungstênio, e produzem raios-X. Este é o princípio básico de 

funcionamento do tubo acelerador de um acelerador linear, figura 2.6. As micro-ondas são 

introduzidas no tubo acelerador para ajudar na aceleração dos elétrons. 
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Figura 2.6: Acelerador linear de elétrons para uso 

clínico Varian 2300 C/D do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA). 

 

 

2.4- Sistemas de Planejamento 

 

 

Uma das etapas mais importantes no processo radioterápico é a simulação 

computadorizada do tratamento. Este processo tem como objetivo determinar a distribuição 

de dose no tumor e nos pontos de interesse nos tecidos adjacentes. Com o sistema de 

planejamento é possível ter definições precisas das estruturas de interesse, encontrar a melhor 

distribuição geométrica dos campos de tratamento, ter maior precisão no cálculo das doses 

nas estruturas (alvo e áreas sadias) e conseguir uma melhor distribuição no volume alvo e nos 

órgãos sadios vizinhos, proporcionando assim um melhor tratamento ao paciente e reduzindo 

a probabilidade de seus efeitos colaterais. 

O processo de planejamento de um tratamento por teleterapia começa com a aquisição 

dos dados relativos ao feixe de tratamento e a alimentação do sistema de planejamento 

computadorizado com esses dados. Também são obtidos os dados do paciente para que seja 

possível a geração do plano de tratamento. Finalmente, o resultado do planejamento é 

transferido para o irradiador terapêutico. Nesta etapa, o físico médico responsável, irá simular 

o tratamento com os dados advindos do sistema de planejamento, para verificar se os dados 

planejados e os medidos estão em concordância, caso esses dados estejam em acordo, o 

tratamento é liberado pelo médico radioterapeuta para ser administrado ao paciente [17]. 

O sistema de planejamento computadorizado Eclipse 8.6 da Varian Medical Systems é 

um sistema de tratamento de imagens axiais tomográficas. Destas imagens tomográficas é 

retirado um volume 3D que é a base do cálculo da dose. Com estas imagens é possível 
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desenhar as estruturas de interesse do paciente, determinando quais as áreas que devem 

receber maior dose de radiação e quais as áreas a serem preservadas.  

O cálculo da dose do sistema de planejamento Eclipse é baseado no algoritmo Pencil 

Beam Convolution (PBC), que é dividido em duas partes: modelagem da reconstrução do 

feixe e modelagem do paciente. O algoritmo PBC calcula a distribuição de dose no paciente 

com incertezas entre 2% e 3% para feixes de fótons padrão [18]. Este sistema cria fluências 

dos campos com base nas restrições definidas pelo usuário, determinando as doses no volume 

alvo e nos órgãos adjacentes (figura 2.7).   

 

 

Figura 2.7: Áreas delimitadas para um plano de tratamento de cabeça e 

pescoço. 

 

 

2.5 Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) 

 

 

A Radioterapia de intensidade modulada (IMRT) é uma forma de radioterapia externa 

baseada no uso de aceleradores lineares que permite a conformação do campo de radiação 

para a área alvo e utiliza múltiplos feixes de radiação angulares e de intensidades não 

uniformes [19]. 

O tratamento com IMRT tem por objetivo concentrar a maior dose na área alvo e 

poupar os tecidos normais adjacentes de maneira mais adequada. Assim é possível o 

tratamento de tumores irregulares de forma mais eficiente. Na figura 2.8 é possível observar a 

modulação do feixe de radiação. 
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Figura 2.8: Planejamento de um tratamento de IMRT. É apresentada a visão tridimensional de um paciente, 

bem como os cinco feixes de radiação não uniforme, o volume a ser irradiado (vermelho) e os órgãos de 

risco: parótidas (verde e lilás), coluna vertebral (rosa) e nervo ótico. 

 

Tendo em vista tais objetivos, o planejamento em IMRT é significativamente mais 

complexo do que o planejamento da radioterapia conformacional tridimensional (3D-CRT). 

Os dois planejamentos são efetuados através da reconstrução de cortes de tomografia 

computadorizada, onde são delineadas as estruturas de interesse (por exemplo, reto, bexiga, 

próstata), mas no planejamento de IMRT é necessário definir as especificações de dose tanto 

para o órgão alvo quanto para as estruturas que se pretende proteger, determinando restrições 

ou permissões de tolerância, de acordo com a importância da preservação necessária ao órgão 

avaliado. Uma vez definidas essas especificações, o sistema de planejamento 

computadorizado cria uma série de padrões de modulação em que cada angulação do feixe 

procura alcançar o máximo possível as doses prescritas pelo médico. Este procedimento é 

chamado de planejamento inverso [19]. 

O sistema de planejamento inverso procurará encontrar os melhores campos com suas 

fluências, resultando na distribuição desejada em cada volume. Estas fluências desejadas 

devem ser convertidas em feixes possíveis de serem executados pelo sistema colimador de 

multilâminas (MLC). Assim, as conformações das lâminas do MLC podem ser calculadas em 

termos de dose absorvida para os pacientes e objetos simuladores [20]. 
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2.5.1 Diferentes Técnicas de IMRT Utilizando MLC 

 

 

O sistema de colimação por meio de multilâminas, figura 2.9, em substituição às 

técnicas convencionais de conformação do campo de radiação, tem como função melhorar a 

eficiência da realização dos tratamentos. O MLC tem lâminas móveis que têm como função 

bloquear uma fração do campo de radiação [21]. 

 

Figura 2.9: Colimador de múltiplas lâminas (MLC) da Varian 

Medical Systems. 

 

Existem duas técnicas de tratamento em IMRT que dependem de como o colimador de 

multilâminas é utilizado: “Step and Shoot” e “Sliding-Window” 

A primeira técnica é chamada de “Step and Shoot” e utiliza campos estáticos, no qual 

os colimadores MLC permanecem parados enquanto o feixe é liberado. O formato do 

colimador é constante durante a aplicação do feixe e só se move entre as irradiações. Este 

processo é repetido, até que toda sequência planejada seja efetuada. 

A segunda técnica é chamada de “Sliding-Window”, ou modo dinâmico, que utiliza o 

colimador multilâminas dinâmico DMLC (do inglês Dinamic Multileaf Collimator). O 

formato do colimador muda durante a irradiação, onde cada par de lâminas se move em uma 

direção com velocidades diferentes. A velocidade com que as lâminas vão se movimentar e 

como estas devem se conformar são informações advindas do processo de planejamento 

inverso, que calcula a movimentação de cada lâmina individualmente. A diferença, quanto à 

movimentação das lâminas, pode ser observada na figura 2.10  
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Figura 2.10: Comparação dos métodos (a) “Step na shoot”  e (b) “slinding window”  [22]. 

 

O método de liberação dinâmica permite um tratamento mais acurado porque o 

número de subcampos não é limitado como no modo estático e o tempo total de tratamento 

pode ser reduzido consideravelmente. 

 

 

2.6- Controle da Qualidade em IMRT 

 

 

Os planejamentos em radioterapia de intensidade modulada (IMRT) utilizam 

planejamento inverso para obter fluências não uniformes e gerar isodoses altamente 

conformadas, podendo assim entregar a maior dose ao volume alvo e poupar os tecidos sadios 

vizinhos [21]. O planejamento inverso é um processo de cálculo automatizado que gera 

distribuições de dose altamente complexas, o que requer um controle da qualidade mais 

rigoroso e específico. A Comissão Internacional de Unidades e  Medidas de Radiação (ICRU, 

do inglês International Commission on Radiation Units and Measurements) recomenda que 

se tenha uma exatidão na entrega de dose ao volume alvo de ±5% [23], o que torna o controle 

da qualidade em radioterapia, e mais especificamente em IMRT, de extrema importância para 

a segurança do tratamento. 

Para um bom controle da qualidade é de fundamental importância saber o quão 

próximo está o valor da dose absorvida administrada ao paciente daquela que foi obtida no 

planejamento do tratamento. A dosimetria é um dos métodos utilizados no controle da 

qualidade em radioterapia exatamente para se avaliar a dose absorvida em um volume de 

interesse. A partir disso é que se pode garantir a boas condições para a realização de um 
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tratamento em radioterapia. A dosimetria pode utilizar diferentes tipos de dosímetros, como 

dosímetros termoluminescentes (TLD, do inglês Thermoluminescent Dosimeter), câmaras de 

ionização e dosímetros semicondutores, para verificação de parâmetros que influenciam o 

tratamento radioterápico, realizando medidas de dose em diferentes configurações e 

profundidades [24].   

 

 

2.7- Definição de Volumes 

 

 

Volumes referentes aos tumores e aos tecidos normais devem ser definidos para serem 

usados no planejamento do tratamento. Os volumes de tratamento são geralmente definidos 

de acordo com as publicações da Comissão Internacional de Unidades e  Medidas de 

Radiação (ICRU). 

O processo de determinação do volume a ser irradiado consiste numa série de passos 

distintos, podendo ser definidos vários volumes. Devem ser levadas em consideração na 

delimitação desses volumes e na administração do feixe de radiação ao paciente os 

movimentos respiratórios e erros de posicionamento [25,26].  

Dois volumes devem ser definidos antes de se iniciar o planejamento: o volume 

tumoral visível, conhecido como GTV (do inglês Gross Tumor Volume), que é definido como 

a massa palpável ou extensão visível do crescimento tumoral e o CTV (do inglês Clinical 

Target Volume), que é o volume que contém o GTV e regiões com probabilidade de doença, é 

chamado de volume alvo clínico. Durante o planejamento mais dois volumes são definidos: o 

volume de planejamento do alvo (PTV-Plannig Target Volume), que é uma definição de 

volume que leva em conta os efeitos de todas as variações geométricas (movimento de órgãos 

ou incerteza de sua posição), e os órgãos de risco (OAR), que devem ser delimitados, pois se 

irradiados com altas doses, podem sofrer significativa morbidade, também é definido um 

volume de planejamento do orgão de risco (PORV), que leva em consideração a 

movimentação e a incerteza de posicionamento desse órgão. Com os resultados do 

planejamento passam a existir mais dois volumes: o volume tratado (TV), que é o volume de 

tecido englobado pela superfície de isodose selecionada e especificada pelo radioterapeuta, e 

o volume irradiado (IV), que é o volume de tecido que recebe uma dose significativa em 

relação à tolerância dos tecidos normais [26]. A figura 2.11 ilustra os diferentes volumes 

alvos e os órgãos de risco. 
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Figura 2.11: Ilustração de volumes alvos e órgãos de risco [26]. 

 

 

2.8- Objetos Simuladores 

 

 

Objetos simuladores são de extrema importância no controle da qualidade em 

radioterapia. As distribuições de dose absorvida originadas por todos os feixes utilizados no 

tratamento de um paciente podem ser reproduzidas em um objeto simulador e, então, 

comparadas com aquelas calculadas no sistema de planejamento.  

Fantomas são objetos utilizados como simuladores do corpo humano, já que sua 

constituição permite que a distribuição de dose neles entregue se aproxime ao máximo 

daquela que ocorreria nos pacientes, no que diz respeito à absorção e ao espalhamento da 

radiação nos músculos e tecidos moles [24]. 

O objeto simulador padrão utilizado em dosimetria de feixes de fótons e elétrons é a 

água, já que esta constitui a maior parte do corpo humano. Outros tipos de materiais e 

simuladores também são usados na substituição de um paciente, quando o serviço de 

radioterapia não possui dosímetros a prova d´água e o fantoma de água deixa de ser funcional. 

As medidas dosimétricas são então realizadas em materiais sólidos que absorvem e espalham 

a radiação de forma semelhante à da água. Alguns desses materiais são o poliestireno e o 

acrílico [14,24]. 

Na tabela 2.1 podem ser observadas as densidades próximas à da água de alguns 

materiais simuladores utilizados em radioterapia. 
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Tabela 2.1- Propriedades dos objetos simuladores do corpo humano [14]. 

  

 

 

2.9- Dosímetros 

 

 

Um dosímetro é um detector de radiação que deve possuir propriedades específicas 

tais como um limite de detecção adequado e uma resposta relacionada às grandezas 

radiológicas e operacionais precisa, exata, reprodutível, com boa repetitividade, linear, estável 

a curto e a longo prazo e pouco dependente da energia das radiações. Esta resposta poderá 

estar relacionada ao corpo inteiro bem como a órgãos ou a tecidos humanos específicos [27]. 

O dosímetro deve ser capaz de medir direta ou indiretamente grandezas físicas como 

exposição, dose absorvida e Kerma. 

Na radioterapia a principal grandeza a ser medida é a dose absorvida em tecidos ou 

parte de tecidos do paciente. Entre os principais dosímetros utilizados com essa finalidade, 

estão a câmara de ionização e os diodos.   

  

Material Densidade (g/cm
3
) Elétrons/g Z (número atômico 

efetivo) 

Água 1,00 3,34 . 10
23 

7,42 

Poliestireno 1,04 3,24 . 10
23

 5,69 

Acrílico 1,18 3,24 . 10
23

 6,48 

Polietileno 0,92 3,44 . 10
23

 6,16 
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2.9.1- Câmara de Ionização 

 

  

As câmaras de ionização são os dosímetros mais comuns usados em radioterapia. Sua 

operação é baseada na coleta das cargas geradas pela ionização do gás e para cada par de íons 

gerados pela partícula no interior do volume sensível do detector um sinal é coletado. 

Uma das aplicações mais importantes da câmara de ionização é a medida direta da 

grandeza exposição, que é definida em termos de elétrons secundários criados em um volume 

de ar de massa conhecida [14]. 

Existem diferentes tipos de câmara de ionização, que podem variar em tamanho e 

forma mas, em geral, possuem as mesmas propriedades, ou seja, seu funcionamento é baseado 

na medição da quantidade de partículas carregadas em um  meio. 

A câmara de ionização é basicamente formada por um fio central, chamado de 

eletrodo interno, que é circundado por uma parede, ou eletrodo externo, que delimita o 

volume sensível da câmara. Quando uma partícula carregada atravessa um gás esta pode 

causar ionização ou excitação de suas moléculas. Quando uma molécula neutra é ionizada dá 

origem a um elétron livre e um íon positivo. Aplicando-se uma alta tensão entre os eletrodos 

internos e externos, os elétrons livres migram para o eletrodo externo, gerando um sinal 

elétrico que é medido por um eletrômetro. Desta forma, a intensidade do sinal aumenta com o 

número de pares de íons produzidos no gás [16]. A figura 2.12 apresenta um desenho 

esquemático de uma câmara de ionização tipo “farmer”. 

As câmaras de ionização são calibradas nas condições normais de temperatura e 

pressão, condições estas nem sempre presentes no momento da medida. Por esse motivo, 

medidas com câmaras de ionização exigem correção com relação a essas grandezas de acordo 

com as condições ambientais. 

 

Figura 2.12: Esquema de uma câmara de ionização tipo Farmer [16]. 
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As câmaras de ionização operam na região de saturação iônica. Em um detector de 

pequeno volume que é submetido à irradiação constante, sendo a taxa de formação de cargas 

balanceada pela taxa de perdas (recombinação), a corrente gerada é uma representação 

acurada da taxa de formação de pares de íons. Mas, à medida que a diferença de potencial 

aumenta, os íons são atraídos para os polos elétricos e não conseguem mais se recombinar, 

dessa forma todas as cargas serão coletadas gerando um sinal proporcional à energia da 

radiação ionizante [13]. 

Na figura 2.13 pode ser observado que, ao atingir o ponto de saturação, a corrente, ou 

corrente de saturação, permanece constante. 

 

Figura 2.13: Representação da corrente de saturação em uma câmara de ionização [13]. 

 

 

2.9.1.1- Câmara de Ionização de Placas Paralelas 

 

 

Uma câmara de ionização de placas paralelas (figura 2.14) é constituída por duas 

paredes planas que são os eletrodos da câmara.  A primeira parede, tem a  função de janela de 

entrada e eletrodo polarizador e a segunda parede, ou  parede de fundo, é geralmente 

constituída por um bloco de plástico ou algum outro material não condutor, com uma fina 

camada de grafite, formando assim o eletrodo coletor [16]. 

A câmara de ionização de placas paralelas é recomendada para dosimetria de feixes de 

elétrons com energias abaixo de 10 MeV. É também usada nas medidas de  dose superficial e 

nas medidas de dose profunda na região de build-up para feixes de fótons de megavoltagem 

[16]. 
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Figura 2.14: Câmara de ionização de placas paralelas: 1 – Eletrodo de polarização, 2 – Eletrodo de medida, 3 

– Anéis de guarda, d – diâmetro do eletrodo de polarização, m – diâmetro do eletrodo coletor, g – espessura 

do anel de guarda [16]. 

 

 

2.9.2- Diodo 

 

 

Os materiais cristalinos podem ser subdivididos em três categorias: isolantes, 

semicondutores e condutores. O que vai caracterizar o tipo de material cristalino é a forma 

como os elétrons o percorrem, o que pode ser explicado em termos de bandas de energia 

relacionadas aos níveis eletrônicos presentes nos sólidos [11]. A figura 2.15 representa as 

diferentes bandas de energia para os materiais cristalinos. 

 

Figura 2.15: Diferentes larguras de bandas de energia para os materiais cristalinos. 
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A largura entre a banda de valência e a banda de condução é que vai diferenciar se os 

materiais são isolantes, condutores ou semicondutores. Para uma largura muito grande, acima 

de 5 eV, os elétrons não conseguem migrar da banda de valência para o de condução, sendo 

assim o material é resistente à passagem de corrente elétrica o que o caracteriza como um 

isolante. Os materiais condutores possuem largura da banda proibida, espaço entre as bandas 

de condução e de valência, bem pequena, permitindo assim que qualquer perturbação térmica 

possa fornecer energia suficiente para os elétrons migrarem para a banda de condução. Já os 

materiais semicondutores possuem uma banda proibida nem tão grande nem tão pequena, da 

ordem de 1 eV, podendo se comportar ora como isolante ora como condutor [11]. 

Os diodos são dispositivos que utilizam materiais semicondutores, como Germânio 

(Ge) ou Silício (Si), como retificadores de corrente elétrica, ou seja, têm o objetivo básico de 

transformar corrente alternada em contínua. Os diodos de Silício são geralmente mais 

utilizados, as suas principais vantagens são a resolução espacial excepcional, boa estabilidade 

e excelente tempo de coleta de carga [24, 28]. 

A estrutura do diodo de Silício é uma junção p-n. Um semicondutor do tipo p é 

formado com a adição de impurezas, por exemplo, boro, com falta de elétrons em relação aos 

átomos do semicondutor. Dessa forma irá se formar um buraco e um íon negativo fixo a 

estrutura do cristal. Esta impureza, conhecida como receptora, irá atrair elétrons para 

completar a quarta ligação. Desta forma ocorre um aumento do número de buracos (cargas 

positivas) no semicondutor. Se um elétron for capturado para preencher a vacância, ele estará 

menos ligado à estrutura e se situará dentro da banda proibida, próxima a banda de valência 

[11], conforme figura 2.16.   
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Figura 2.16: Impureza receptora (Boro) em uma estrutura cristalina de Silício. 

 

Já o semicondutor do tipo n é obtido a partir da adição de impurezas doadoras, por 

exemplo, Fósforo. Essas impurezas possuem um elétron a mais na sua última camada. Desta 

forma cada átomo da impureza doa um elétron livre para o cristal, sendo a ligação desse 

elétron é muito fraca e normalmente ocupa posições dentro da banda proibida. Esses elétrons 

ocupam níveis de energia próximos ao nível da banda de condução, sendo que a agitação 

térmica normal pode levá-los a essa última banda, figura 2.17. 

 

Figura 2.17: Impureza doadora (Fósforo) em uma estrutura cristalina de Silício. 

 

Em aplicações práticas a junção p-n é feita através da adição de um excesso de 

impurezas doadoras a uma região de um semicondutor do tipo p, ou de impurezas receptoras a 



 

36 
 

um semicondutor tipo n. Quando as duas regiões são postas em contato, ocorre um fluxo de 

elétrons para que se estabeleça o equilíbrio do sistema ocorrendo, assim, um acúmulo de 

elétrons do lado p e um acúmulo de buracos do lado n, figura 2.18. 

 

Figura 2.18: Exemplo da junção p-n. 

 

Desta forma, ao se aplicar a polarização reversa, ou seja, aplica-se uma tensão no 

dispositivo onde o lado negativo é conectado ao lado p da junção e o lado positivo é aplicado 

ao lado n, os elétrons e os buracos são atraídos para a parte mais externa criando na parte 

central do semicondutor uma região onde a concentração de elétrons e buracos é bastante 

reduzida, aumentando a resistividade dessa área. A esta região dá-se o nome de região de 

depleção que é, na verdade, a região ativa do detector, uma vez que elétrons e buracos 

formados na interação são acelerados na direção dos respectivos eletrodos, produzindo uma 

carga que pode ser facilmente coletada, figura 2.19. 

 

Figura 2.19: Esquema da região de depleção. 

 

A passagem de radiação em materiais semicondutores com estruturas de banda,  

provoca a criação de um grande número de pares elétron-buracos ao longo da trajetória da 

partícula, que serão coletados pelo campo elétrico aplicado ao material [24].   

A vantagem de se utilizar detectores semicondutores é que estes possuem alta 

sensibilidade (na coleta de cargas por unidade de dose), alta resolução espacial e rápida 

resposta no tempo. Os detectores de diodo de silício, além de possuírem todas essas 

características, são normalmente muito pequenos, da ordem de 1 a 5 cm
2
 de área, sendo assim 



 

37 
 

muito utilizados em regiões de alto gradiente de dose. Comparando diodos com câmaras de 

ionização, é possível verificar que não apenas o volume sensível do diodo é bem menor que o 

das câmaras de ionização, mas que a sensibilidade dos diodos pode ser de 20 a 100 vezes 

maior [4,11,28]. 

 

    

2.10- Comparação de Distribuição de Dose 

 

 

O controle da qualidade no planejamento é fundamental para a segurança no 

tratamento com IMRT, pois analisa todas as etapas, desde o planejamento até a entrega de 

dose [29]. Para se garantir que o tratamento planejado seja o mesmo aplicado ao paciente, é 

necessário se fazer as comparações entre as distribuições de dose planejadas e medidas. Um 

dos métodos empregados para se fazer essa comparação qualitativa entre duas distribuições de 

dose é chamado de índice gama. 

Low e colaboradores [30]
 
destacaram a importância da comparação da distribuição de 

dose baseada no gradiente de dose local. Em regiões de baixo gradiente, as doses são 

comparadas diretamente, com o nível de tolerância baseado na diferença entre as doses 

medidas e calculadas. A diferença de dose pode identificar as regiões onde a distribuição 

calculada entra em desacordo com a medida. Em regiões de alto gradiente, a diferença de dose 

é muito sensível e pequenos deslocamentos espaciais podem causar grandes discrepâncias 

entre as distribuições de dose comparadas. Por essa razão, diferenças de dose em regiões de 

alto gradiente podem ser relativamente irrelevantes, o que leva ao conceito de distância de 

concordância (DTA do inglês distance to agreement) que é usada em regiões de alto gradiente 

para comparar as distribuições de dose. O DTA é a distância entre um ponto de dados 

medidos e um ponto de dados mais próximo na distribuição de dose calculada que exibe a 

mesma dose. 

Uma ferramenta complementar proposta por Low e colaboradores [30] para 

comparação de isodose incorpora, simultaneamente, o critério de diferença de dose e distância 

de concordância (DTA) a um índice numérico ou índice gama.  

O índice gama é uma ferramenta que utiliza a diferença de dose e a distância de 

concordância (DTA) em uma análise simultânea e quantitativa do grau de concordância do 

que foi medido e do que foi planejado. O critério para diferença de dose é ΔDm e para o DTA 

é o Δdm (figura 2.20).  
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Figura 2.20: Representação geométrica da distribuição de dose combinando os critérios 

de diferença de dose e distância de concordância [30]. 

 

 Na figura 2.20 o ponto medido (rm) é colocado na origem e a comparação é feita para 

todos os pontos medidos. Os eixos x e y representam a localização espacial dos pontos 

calculados (rc) em relação aos pontos medidos. O eixo δ representa a diferença entre as doses 

medidas [Dm, rm] e calculadas [Dc, rc]. O critério de distância de concordância (DTA) é 

representado por um disco plano rm – rc com raio igual a ΔdM. O valor de gama aumenta com 

o aumento da distância de correspondência e da diferença de dose entre os valores medidos e 

calculados. Segundo Low e colaboradores [30] um ponto calculado no mesmo local de um 

medido, mas com uma diferença de dose absorvida de ΔDm  receberá uma penalidade de 1, 

mesma penalidade que receberá um ponto calculado com mesma dose absorvida de um ponto 

medido, mas com uma distância Δdm..  

Se o ponto se enquadra no critério do elipsóide este ponto é aprovado, ou seja, está 

dentro dos parâmetros estabelecidos.  

          
         

   
  

         

   
            (3) 

A equação acima define a superfície do elipsóide com uma dimensão de DTA e uma 

dimensão de diferença de dose, sendo 

                                        (4) 

a distância entre o ponto calculado rc e o ponto medido rm e 

                                       (5) 

a diferença entre a dose Dc do ponto calculado (rc) em relação à dose Dm no ponto medido 

(rm) e ΔDM e ΔdM os critérios de aceitação para a diferença de dose e a distância de 

concordância, respectivamente. 



 

39 
 

A equação 3 pode ser utilizada para identificar o índice de qualidade γ, uma vez que 

um conjunto de valores de Γ são determinados para todos os pontos rc, o valor mínimo pode 

ser encontrado e atribuído ao valor gama final no ponto rm: 

                                  (6) 

onde para γ ≤ 1 o ponto é aceito e para γ >1 o ponto é reprovado.A importância da análise dos 

dados planejados e medidos pelo índice gama é que este indica a diferença entre os valores 

simulados e calculados pelo sistema de planejamento relativamente aos critérios de aceitação 

estabelecidos pelo usuário.  
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos utilizados na realização 

deste trabalho. Todas as irradiações foram realizadas no Instituto Nacional de Câncer (INCA). 

Foram utilizados cinco tratamentos radioterápicos reais do próprio instituto (um de próstata e 

quatro de cabeça e pescoço), criteriosamente selecionados com o objetivo de se ter diferentes 

campos com  variadas complexidades de tratamentos em IMRT. 

O cálculo da distribuição de dose foi feito no sistema de planejamento Eclipse
®
, 

versão 8.6 e as simulações foram realizadas com simuladores de água sólida e dois tipos de 

sistemas dosimétricos: a matriz de micro Câmaras de ionização Seven29 da PTW e a matriz 

de diodo MapCHECK da Sun Nuclear.     

A comparação das distribuições de dose medidas e calculadas foram, primeiramente, 

realizadas no programa VeriSoft
®
, oriundo do sistema Seven29, e no programa SNC Patient

®
, 

oriundo do sistema MapCHECK e, posteriormente, pelo programa Índide_Gama, 

desenvolvido durante a execução deste trabalho. 

 

  

3.1 Acelerador Linear 

 

 

O acelerador linear utilizado para realizar as irradiações foi o Trilogy fabricado pela 

Varian Medical Systems (Palo Alto, CA, EUA) instalado no Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), apresentado na figura 3.1. 
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Figura 3.1: Acelerador Trilogy da Varian Medical Systems 

instalado no INCA. 

 

O Trilogy é o mais moderno acelerador em funcionamento no INCA. Segundo o 

fabricante, este é capaz de fornecer uma gama de terapias de feixe externo, incluindo 3D-

CRT, IMRT e IGRT (do inglês – Image Guided Radiation Therapy -Radioterapia Guiada por 

Imagem), podendo oferecer uma maior taxa de dose em menor tempo de tratamento. Este 

acelerador possui feixes de duas energias nominais de fótons 6 e 10 MV e, ainda, seis feixes 

de elétrons de energias 6, 9, 12, 15, 18, 22 MeV. Os tratamentos de IMRT empregam o MLC 

modelo Millenium 120, com 60 lâminas de espessura 0,5 cm e mais 60 lâminas com 

espessura de 1,0 cm. 

 

 

3.2- Simuladores 

 

 

Para que se possa assegurar que o tratamento planejado seja o mesmo que vai ser 

entregue ao paciente é de extrema importância que se faça a simulação do mesmo. 

Simuladores são utilizados juntamente com sistemas dosimétricos para se validar o 

planejamento do tratamento.   
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Neste estudo foram utilizados simuladores de água sólida da CNMC
®
, que são feitos 

de uma mistura de resina sólida de Epoxy, com área de 30 x 30 cm
2
, 5 cm de espessura e 

possui densidade de 1,04 g/cm
3
 (Figura 3.2). Eles foram empregados no estudo das 

distribuições de dose, relativas aos tratamentos selecionados. 

 

Figura 3.2: Simulador de água sólida [17]. 

 

 

3.3- Sistemas Dosimétricos 

 

 

3.3.1 Sistema 2D Array Seven29 

 

 

A matriz de micro câmaras de ionização (Seven29-PTW) de propriedade do Instituto 

nacional de Câncer (INCA) foi utilizada neste trabalho para as medidas de distribuição de 

dose em duas dimensões.  

O detector Seven29 (figura 3.3) possui setecentas e vinte e nove câmaras de ionização 

de placas paralelas distribuídas em uma matriz de 27 linhas e 27 colunas. De acordo com o 

fabricante, esse sistema opera com uma tensão de 400 V e permite medidas de dose absoluta e 

de taxas de dose em campos de fótons de alta energia. Cada câmara de ionização possui um 

volume ativo de 5 mm
3
 e a distância entre seus centros é de 10 mm, estabelecendo uma área 

de detecção de 27 x 27 cm
2
. O programa de análise deste sistema é o Verisoft que faz a 

comparação de distribuição de dose entre duas matrizes, utilizando diferentes tipos de 

análises, neste trabalho foi utilizado o índice gama.  
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Figura 3.3: sistema 2D array Seven29 da PTW. 

 

 

 

3.3.2 Sistema MapCHECK 

 

 

A matriz de diodo (MapCHECK- Sun Nuclear) de propriedade do Instituto Nacional 

de Câncer também foi utilizada neste trabalho para se fazer medidas de distribuição de dose 

em duas dimensões.  

O detector MapCHECK (figura 3.4) possui 445 diodos de silício, sendo a distância 

entre eles de 7,07 mm no campo central com 10 x10 cm
2
 e de 14,04 mm nas outras regiões. 

Possui uma área ativa de detecção de 22 x22 cm
2
. O programa de análise é o SNC Patient 

 

Figura 3.4: Sistema dosimétrico MapCHECK. 
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3.4- Casos Teste 

 

 

Foram utilizados cinco planejamentos de IMRT, um de próstata e quatro de cabeça e 

pescoço de casos reais de tratamentos realizados no INCA. Cada planejamento neste trabalho 

foi chamado de caso teste. Todos esses tratamentos possuem uma quantidade variada de 

campos, obtendo um total de 30 campos de diferentes complexidades em IMRT. 

 

 

3.4.1 Casos teste 1 

 

 

Este é um tratamento de IMRT do sistema nervoso central que utilizou a técnica de 

MLC Sliding window. Este caso era uma re-irradiação, ou seja, era necessário dar uma maior 

atenção aos tecidos sadios adjacentes. A energia de feixe utilizada foi de 6 MV com uma dose 

total prescrita de 45 Gy, para a ser ministrada em 25 aplicações. Este planejamento possui um 

total de cinco campos. Na figura 3.5 é possível ver a área delimitada para o tratamento e a 

conformação dos cinco campos prescritos 

 

Figura 3.5: Caso teste 1. Tratamento de IMRT do sistema nervoso central que 

utilizou a técnica de MLC Sliding window. Área delimitada para o tratamento. 
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3.4.2 Caso teste 2 

 

 

Este caso é um tratamento de IMRT de cabeça e pescoço, que utilizou a técnica de 

MLC Sliding window. A energia do feixe utilizada foi de 6 MV, a dose total prescrita para o 

PTV 1 era de 70 Gy e para o PTV 2 de 63 Gy, a serem ministradas em 35 aplicações. Este 

tratamento possui um total de cinco campos. Na figura 3.6 é possível observar a área 

delimitada para o tratamento, assim como a conformação dos cinco campos prescritos. 

 

Figura 3.6: Área delimitada para o tratamento de cabeça e pescoço para o caso 

teste 2. 

 

 

3.4.3 Caso teste 3 

 

 

Este é um tratamento de IMRT de cabeça e pescoço, figura 3.7, que utilizou a técnica 

de MLC Sliding window.  A dose total prescrita para o PTV 1 era de 60 Gy e para o PTV 2 de 

50 Gy, a serem ministradas em 30 aplicações. Possui um total de sete campos e a energia do 

feixe utilizado foi de 6 MV. 
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Figura 3.7: Área delimitada para tratamento de cabeça e pescoço para o caso teste 3. 

 

 

3.4.4 Caso teste 4 

 

 

 Este caso é um tratamento de IMRT de cabeça e pescoço que utilizou a técnica de 

MLC Sliding window. A dose total prescrita foi de 70 Gy, a ser ministrada em 35 aplicações. 

Possui um total de oito campos e a energia do feixe utilizado foi de 6 MV. Na figura 3.8 é 

possível observar a área delimitada para o tratamento e a conformação do feixe de radiação 

dos oito campos.  
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Figura 3.8: Área delimitada para  tratamento de cabeça e pescoço para o caso teste 4. 

 

 

3.4.5 Caso teste 5 

 

 

Este caso é um tratamento de IMRT de próstata (figura 3.9) que utiliza a técnica de 

MLC Sliding window. A dose total prescrita para esse tratamento foi de 78 Gy a serer 

ministrada em 39 aplicações. Este tratamento possui um total de cinco campos e a energia do 

feixe utilizado foi de 10 MV. 
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Figura 3.9: Área delimitada para tratamento de próstata para o caso teste 5. 

 

 

3.5- Sistema de Planejamento Eclipse  

 

 

Neste trabalho os planejamentos dos cinco casos utilizados como estudo foram 

gerados no sistema de planejamento Eclipse, através do algoritmo Pencil Beam Convolution 

versão 8.6.15, que calculou as distribuições de dose de cada tratamento. Com o sistema de 

planejamento de cada paciente pronto, é necessário criar um sistema de planejamento para o 

controle da qualidade. Nesta etapa o sistema dosimétrico Seven29 e MapCHECK são 

submetidos a uma tomografia, sendo o Seven29 posicionado entre duas placas de água sólida 

de 5 cm de espessura e o MapCHECK sobre uma placa com igual espessura. Após serem 

submetidos à tomografia, suas imagens são importadas via DICOM para o Eclipse.  DICOM 

são arquivos de imagens digitais utilizados em medicina com o objetivo de padronizar a 

formatação das imagens diagnósticas. Com este padrão, as imagens médicas podem ser 

trocadas entre equipamentos e computadores em hospitais. As imagens dos sistemas de 

medida substituem as imagens dos pacientes no Eclipse, que recalcula as distribuições de 

dose, com base no planejamento dos tratamentos, para nova geometria.  

É importante ressaltar que este processo é realizado somente uma vez, já que quando 

as imagens dos sistemas dosimétricos são exportadas para o Eclipse, este passa a usá-las 

como padrão para recalcular as distribuições de dose de um tratamento, sendo necessário 

somente escolher qual sistema dosimétrico será utilizado, o Seven29 ou MapCHECK.  
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Para o manuseio desses arquivos no formato DICOM foi utilizado o software ImageJ, 

desenvolvido no National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA, ver Apêndice 

A,  que tem a capacidade de ler, processar, salvar e imprimir diversos tipos de formatos de 

imagem, incluindo DICOM, e transformá-los em arquivos texto, ou salvar imagens em outros 

formatos, como JPG. A figura 3.10 mostra uma imagem do planejamento de um tratamento 

de próstata, utilizado neste trabalho, que inicialmente estava com formato DICOM e foi 

convertida para o formato JPG. 

 

 

 

Figura 3.10: Imagem do sistema de planejamento, 

inicialmente em arquivos .dcm, convertida pelo 

programa ImageJ em um arquivo .jpg. 

 

 

3.6- Irradiações 

 

 

Todos os casos os casos testes utilizados neste trabalho tiveram a mesma configuração 

para análise de distribuição de dose. O sistema Seven29 foi posicionado entre duas placas de 

água sólida de 5 cm de espessura, com distância fonte superfície (SSD) de 94,5 cm e o gantry 

foi posicionado em zero grau. Na figura 3.11 pode ser visto o arranjo experimental do sistema 

Seven29, utilizado para todos os casos teste. 
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Figura 3.11: Arranjo experimental para a irradiação do 

sistema Seven29. 

 

As câmaras de ionização necessitam de correção de temperatura e pressão, para se 

evitar esse tipo de abordagem, que é demorada é feita uma calibração antes das realizações 

das medidas. Este procedimento estabelece um fator de correlação entre a leitura da câmara 

central da matriz e uma dose absoluta previamente conhecida. O fator é então empregado 

durante as análises para correção de todas as distribuições adquiridas com o 2D Array 

Seven29. 

Para se fazer esta calibração foi utilizado um campo simples de 10 X 10 cm
2
, com uma 

SSD de 94,5 cm e energia de 6 MeV, para os casos teste 1, 2, 3, 4 e 10 MeV para o caso teste 

5. O Seven29 foi irradiado algumas vezes até o fator de calibração ficar fixo. 

Para o sistema MapCHECK todos os casos tiveram a mesma configuração para análise 

de distribuição de dose. O MapCHECK foi posicionado sobre uma placa de água sólida de 5 

cm de espessura, com SSD de 93,75 cm  e o gantry foi posicionado em zero grau. Na figura 

3.12 pode ser visto o arranjo experimental, deste sistema, utilizado para todos os casos teste. 
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Figura 3.12: Arranjo experimental para a 

irradiação do sistema MapCHECK. 

 

Os dados advindos tanto do sistema 2D Array Seven29 quanto do sistema MapCHECK 

são totalmente computadorizados. Após as medidas das distribuições de dose, esses dados são 

exportados para um computador do departamento de física médica do INCA onde as 

distribuições de dose foram comparadas com aquelas produzidas pelo sistema de 

planejamento de tratamento.    

 

 

3.7- Comparação de Distribuição de Dose 

 

 

3.7.1 VeriSoft
®
 

 

 

O VeriSoft
®
 é um software utilizado na comparação de duas matrizes bidimensionais 

de dose. É possível se fazer a comparação de dose em IMRT e análise gráfica ou numérica de 

uma distribuição de dose. 

O VeriSoft
®
 funciona da seguinte forma: ao carregar as duas matrizes de dose que se 

deseja comparar, o sistema calcula a diferença entre elas e mostra a sobreposição das isodoses 

das duas matrizes. A representação da matriz diferença depende do tipo de cálculo 

selecionado pelo usuário. Neste trabalho o método de comparação utilizado foi o índice gama 
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que determina, simultaneamente, a diferença percentual de dose e a distância de concordância 

(DTA). 

Foram utilizados 3% da diferença percentual de dose e um DTA de 3 mm. Esses 

valores são sugeridos pela Associação Americana de Físicos em Medicina (AAPM) [31], com 

supressão das leituras inferiores a 20% da dose máxima, já que são doses baixas que não são 

importantes na validação do tratamento, para comparação entre as distribuições de dose 

medidas e calculadas. O software avalia todos os pontos segundo os critérios de tolerância 

estabelecidos e, ao final, mostra os pontos aprovados e reprovados. A figura 3.13 mostra a 

comparação feita pelo VeriSoft
®
 dos dados calculados pelo sistema de planejamento Eclipse e 

os medidos com o sistema Seven29. 

 

 

Figura 3.13: (A) distribuição de dose medida com o sistema Seven29. (B) distribuição de dose calculada no 

sistema de planejamento. (C) análise com índice gama 3% e 3mm. As regiões vermelhas indicam discordância. 
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O programa VeriSoft
®
 também classifica o plano de tratamento através de um 

percentual de aprovação que é classificado como aprovado (sinal verde), atenção (sinal 

amarelo) e reprovado (sinal vermelho) caso o percentual de pontos aprovados esteja abaixo de 

um mínimo desejável (Tabela 3.1). Se isto ocorrer, o planejamento do tratamento deve ser 

revisto. 

 

Tabela 3.1: Percentual de aprovação para um plano de tratamento. 

Critério de Aceitação Gama ≤ 1,0 

Verde 90,0 % à 100 % 

Amarelo 75,0 % à 90,0 % 

Vermelho 0 % à 75,0 % 

 

 

 

3.7.2 SNC Patient
®
 

 

 

O software SNC Patient
®
, assim como o VeriSoft

®
, é baseado na análise gama para 

avaliar as distribuições de dose entre os pontos medidos e calculados utilizando os critérios de 

distância de concordância (DTA) e diferença de dose, previamente selecionados. 

No software SNC Patient
®
, segundo o fabricante, o cálculo do índice gama é 

“simplificado”, pois, no primeiro passo, o programa utiliza simplesmente o critério diferença 

de dose entre os dados medidos e calculados. Para um critério típico de 3%/3mm, em um 

dado ponto do detector, se a diferença de dose entre os pontos medidos e calculados é inferior 

ou igual a ±3% é considerado que os valores de dose medidos e calculados concordam no 

mesmo ponto, e a distância de concordância (DTA) é igualada a zero. O valor de gama é 

então calculado como mostra a equação 7 abaixo 

                               
         

   
  ,                               (7) 

que sendo menor ou igual a 1, significa um ponto aprovado. Caso contrário, para o mesmo 

ponto do detector, utilizando o mesmo critério de 3%/3mm,  a diferença de dose encontrada 

for maior do que ±3%, então o programa irá procurar o ponto mais próximo dos dados 

calculados, de modo que neste ponto o valor de dose calculada seja a mesma que a do ponto 

medido. Se este ponto for encontrado com um valor de distância de concordância menor ou 
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igual a 3 mm, o programa irá igualar a diferença de dose a zero e o valor de gama é então 

calculado como mostra a equação 8 abaixo 

          
         

   
                                   (8) 

que sendo um valor de gama menor ou igual a 1, significa, novamente, um ponto de 

aprovação. 

O software também utiliza uma configuração padrão, onde os dados do planejamento 

são sempre carregados com uma resolução padrão de 1mm x 1mm através de uma 

interpolação bilinear. Ao procurar a distância de concordância, uma interpolação posterior 

pode ser realizada nos dados do planejamento. Por isso que muitas vezes o valor da distância 

de concordância pode ser menor do que 1 mm. 

O software SNC Patient
®
 só irá combinar os parâmetros de distância de concordância 

e diferença de dose após ambos os parâmetros terem sido usados sozinhos e, mesmo assim, os 

valores de gama obtidos tenham sido maior do que 1. Ao combinar os dois parâmetros o valor 

de gama será calculado como mostra a equação 9 abaixo 

           
         

   
  

         

   
                              (9), 

de modo que o valor de gama será um mínimo. 

Desta forma, segundo o fabricante, na maioria das vezes a abordagem “simplificada” 

do cálculo do índice gama é utilizada. Quando o primeiro passo, olhando somente para 

diferença de dose em um mesmo ponto, não obtém uma aprovação deste ponto, o software 

passa para um segundo passo onde analisa somente o DTA. Nestes dois passos somente um 

dos dois parâmetros é utilizado para o cálculo do índice gama. Apenas quando ambos os 

passos falham é que o software tenta utilizar uma combinação dos parâmetros de diferença de 

dose e DTA, para encontrar um valor de gama menor do que 1, para que assim o ponto possa 

ser aprovado. 

Para os tratamentos de cabeça e pescoço, utilizados neste trabalho, utilizando 

parâmetros de 3% de diferença de dose e um DTA de 3 mm, o software SNC Patient
®
 faz 

uma comparação entre os dados medidos e calculados, pelo sistema de planejamento 

Eclipse
®
, e gera uma arquivo em PDF, figura 3.14, com as distribuições medida, planejada, a 

diferença entre elas e o percentual de aprovação.   
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Figura 3.14: Em vermelho está indicado a análise gama que mostra o número de pontos avaliados, o número de pontos 

aprovados e reprovados e o percentual de aprovação (A) Distribuição medida no sistema MapCheck; (B) Distribuição 

calculada pelo sistema de planejamento Eclipse; (C) Matriz diferença , os pontos marcados  são aqueles que foram 

reprovados; (D) Histograma do índice gama. 

 

 

3.7.3 Programa Índice_Gama 

 

 

O programa Índice_Gama foi desenvolvido durante a realização deste trabalho, pois 

havia a necessidade de saber exatamente o que ocorria durante a etapa de comparação entre os 

dados medidos e  planejados, uma vez que os sistemas de medidas de distribuição de dose 

fazem uso de programas diferentes para fazer a comparação entre os dados experimentais  e 

os dados oriundos do planejamento.  

O programa foi desenvolvido para se eliminar a influência do software de comparação 

quando da avaliação dos sistemas de medida. Assim, somente os desempenhos dos sistemas 

de medida serão comparados, visto que os resultados produzidos por eles serão avaliados 
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frente àqueles gerados pelo sistema de planejamento com a utilização de um mesmo 

programa, o Índice_ Gama.  

O programa Índice_Gama foi desenvolvido na linguagem FORTRAN, pois este é um 

código aberto e, futuramente, pode ser disponibilizado para a comunidade científica. O 

funcionamento do programa consiste basicamente em se carregar as duas matrizes (dados 

medidos e planejados) que o usuário deseja comparar. Ao carregar as duas matrizes, o 

programa indicará a dimensão e a resolução da matriz medida e planejada. Logo após o 

carregamento das matrizes a serem comparadas, é perguntado ao usuário os critérios de 

permissão a serem utilizados (DTA e percentual de diferença de dose). A figura 3.15 mostra a 

janela apresentada ao usuário, onde este deve indicar a matriz de planejamento, a matriz 

medida que se deseja comparar à planejada, o DTA e o percentual de diferença de dose.  

 

Figura 3.15: Janela apresentada pelo programa Índice_Gama ao usuário onde este informa as 

matrizes planejada e medida que se deseja comparar. O programa mostra suas respectivas 

dimensões e resoluções e os critérios de permissão que devem ser utilizados, neste caso foi de 

3mm e 3%. 

 

Após a análise é mostrado ao usuário o número de pontos avaliados, aprovados, 

reprovados, o percentual de aprovação e o percentual de reprovação, como pode ser visto na 

figura 3.16.  

 

Figura 3.16: Janela do programa Índice_Gama informando do número de pontos avaliados, o 

número de pontos reprovados e os índices de aprovação e reprovação da comparação entre as 

matrizes planejada e medida. 

 

A matriz diferença, entre a matriz medida e planejada é gerada e sua imagem pode ser 

avaliada no ImageJ. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo é descrito o programa Índice_Gama e são comparadas as distribuições 

de dose, para os cinco casos testes, com os dois sistemas dosimétricos, micro câmaras de 

ionização (Seven29 – PTW) e diodos (MapCHECK – SunNuclear). Seus resultados foram 

comparados com as distribuições de dose do sistema de planejamento Eclipse. Cada 

equipamento possui seu respectivo software, que faz as comparações dos dados medidos e 

planejados através do índice gama. Para uma melhor avaliação desses resultados, foi utilizado 

o programa Índice_Gama, que foi desenvolvido na elaboração deste trabalho, para fazer as 

comparações de distribuições de dose utilizando o mesmo critério, ou seja, o índice gama.  

Os resultados obtidos com os dois programas comerciais e com o programa 

Íncide_Gama foram comparados e analisados, já que aqueles são programas utilizados no 

controle da qualidade em tratamentos de radioterapia do INCA. 

 

 

4.1- Programa Índice_Gama 

 

O programa Índice_Gama foi desenvolvido em código aberto, na linguagem 

FORTRAN. Este é capaz de fazer a análise da distribuição de dose a duas dimensões para os 

dois sistemas dosimétricos, 2D Array Seven29 e MapCHECK, utilizando o índice gama como 

critério de comparação.  

Algumas diferenças essenciais quanto a aquisição dos dados feita pelos dois sistemas, 

2D Array Seven29 e MapCHECK, devem ser levados em conta, pois os resultados oriundos 

do primeiro, são arquivos no formato .mcc, as suas medidas de dose são dadas em Gy e sua 

resolução espacial é de 1 cm. As matrizes de dose previstas pelo sistema de planejamento 

Eclipse possuíam uma resolução de 1,05 mm, já os dados oriundos do sistema MapCHECK 

são arquivos no formato .txt, suas medidas de dose são dadas em cGy e sua resolução espacial 

é de 7 mm na região central e de 14 mm fora desta, as matrizes oriundas do sistema de 

planejamento possuíam uma resolução de 0,86 mm. Para adotar um padrão, as unidades de 

medidas adotadas foram o Gy e o centímetro.  

Antes da análise do índice gama, foi feita uma supressão dos pontos com valor de dose 

menor ou igual a 20% da dose máxima, tanto na matriz medida quando na gerada pelo 

planejamento. Um tratamento de bordas também foi feito para retirar os pontos desta região, 
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onde geralmente ocorre um maior índice de reprovação, já que é uma região de alto gradiente 

de dose. Após esta etapa de tratamento dos dados, foi realizada a comparação das matrizes 

pelo índice gama com os critérios previamente selecionados pelo usuário.  

Para fazer a análise gama, foi fixada a matriz medida e esta comparada com a gerada 

pelo planejamento. Como as matrizes medidas e planejadas possuem resoluções diferentes, 

como critério, foi adotado sempre o centro das coordenadas do pixel da matriz medida para se 

fazer a comparação. A análise feita pelo programa leva em conta o valor local de dose. 

Para cada ponto da matriz medida comparado com a matriz planejada é obtido uma 

nova matriz. Ao final, de cada uma dessas matrizes formadas é retirado um valor mínimo e 

uma matriz de mínimos é criada. Esta será a matriz índice gama. Sua imagem pode ser 

avaliada no ImageJ, figura 4.1. 

 

Figura 4.1: (A) imagem da matriz diferença entre os dados planejados e medidos com o 

sistema 2D Array Seven29 (B) imagem da matriz diferença entre os dados planejados e 

medidos pelo sistema MapCHECK. 

 

Como pode ser visto na figura 4.1 as matriz A, oriunda da comparação do sistema 

Seven29 com o planejamento, possui a mesma resolução espacial da matriz medida por esse 

sistema, e a matriz B possui a mesma resolução da matriz medida pelo sistema MapCHECK. 
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4.2- Comparação de Distribuição de dose do sistema Seven29 Utilizando Software 

VeriSoft e Programa Índice_Gama 

 

 

Foram comparadas as distribuições de dose para os cinco casos testes medidos pelo 

sistema dosimétrico 2D Array Seven29 – PTW e seus resultados foram comparados pelos 

programas VeriSoft
®
 e  Índice_Gama, com as distribuições de dose do sistema de 

planejamento Eclipse. O critério de comparação utilizado foi o índice gama, com parâmetros 

de 3% de diferença de dose e 3mm de distância, com supressão dos pontos com valores de 

menor ou igual a 20% da dose máxima. 

 

 

4.2.1- Caso Teste 1 

 

 

As comparações das distribuições de dose medidas e calculadas foram feitas pelos 

programas VeriSoft
®
 e Índice_Gama e os resultados são apresentados na tabela 4.1  para os 

cinco campos deste tratamento de cabeça e pescoço. Na tabela abaixo pode ser visto o número 

de pontos avaliados, aprovados e o percentual de aprovação de cada campo. 

 

Tabela 4.1: Avaliação feita pelos programas VeriSoft e Índice_Gama dos cinco campos do caso teste 1 

para um desvio de dose de 3% e 3 mm de DTA. Tratamento de cabeça e pescoço (CP). 

Caso 1 Campo VeriSoft Programa Índice_ Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

CP 

1 40 38 95,00% 40 40 100% 

2 40 39 97,50% 40 40 100% 

3 33 30 90,90% 33 32 96,9% 

4 33 31 93,90% 33 33 100% 

5 39 35 89,70% 39 39 100% 

 

Para este tratamento de cabeça e pescoço, os quatro primeiros campos, avaliados com 

o VeriSoft
®
, são aprovados com “sinal verde”, já o campo 5 apresentou um percentual de 

aprovação de 89,7% , ou seja “sinal amarelo”(atenção), tendo quatro pontos reprovados. Os 

mesmos dados foram avaliados pelo programa Índice_Gama, onde todos os campos foram 

aprovados com “sinal verde”, ou seja, percentual de aprovação acima de 90%. Os pontos 
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reprovados pelo VeriSoft
®
 são representados por pontos vermelhos ou azuis. Os pontos 

pintados de vermelho são  pontos “quentes” de dose, ou seja, são pontos onde a dose medida é 

maior que a dose prescrita e os pontos em  azul são chamados de pontos “frios” de dose, ou 

seja, pontos onde a dose medida é menor que a dose prescrita para a região. No programa 

Índice_Gama, os pontos reprovados estão pintados de verde, mas não é determinado se são 

pontos “frios” ou “quentes” de dose. Os pontos reprovados pelo VeriSoft
®
 e pelo Programa 

Índice_Gama podem ser vistos nas figuras 4.2 e 4.3 respectivamente. 
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Como pode ser observado nas figuras 4.2 e 4.3 os pontos reprovados estão 

situados em regiões de borda, ou seja, regiões de alto gradiente de dose. Os pontos em 

vermelho na figura 4.2 são pontos “quentes” de dose, ou seja, pontos onde a dose 

ultrapassa a dose prescrita para aquela região. Esses pontos são reprovados por 

problemas no posicionamento do sistema dosimétrico 2D Array Seven29 na hora das 

irradiações ou pelo movimento das lâminas.  

 

 

4.2.2 Caso Teste 2 

 

 

As comparações das distribuições de dose, feitas pelo VeriSoft
®
 e pelo programa 

Índice_Gama para os cinco campos deste tratamento de cabeça e pescoço, são 

apresentadas na tabela 4.2. Na tabela, são apresentados os números de pontos avaliados, 

aprovados e o percentual de aprovação de cada campo. 

 

Tabela 4.2: Avaliação feita pelos programas VeriSoft e Índice_Gama dos cinco campos do caso teste 2 

para um desvio de dose de 3% e 3 mm de DTA. Tratamento de cabeça e pescoço (CP). 

Caso 2 Campo Verisoft Programa Índice_ Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

CP 

1 146 145 99,3% 146 144 98,6% 

2 154 154 100% 154 149 96,7% 

3 149 147 98,7% 149 147 98,6% 

4 114 113 99,1% 114 112 98,2% 

5 123 123 100% 123 122 99,1% 

 

Para este tratamento de cabeça e pescoço, na analise feita pelo VeriSoft, todos os 

campos são aprovados com “sinal verde”, ou seja, todos os cinco campos foram 

aprovados com percentuais acima de 90%, sendo que os campos 2 e 5 tiveram 

aprovações de 100%. Já na avaliação feita pelo programa Índice_Gama, todos os 

campos foram aprovados com “sinal verde” mas nenhum campo obteve aprovação de 

100%. Os campos que possuem pontos reprovados, quando analisados pelo VeriSoft
®
 e 

pelo programa Índice_Gama, podem ser vistos nas figuras 4.4 e 4.5 respectivamente.  
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Como pode ser observado na figura 4.4, a maioria dos pontos reprovados pelo 

VeriSoft estão situados em regiões de borda. Os pontos em vermelho indicam pontos 

onde a dose medida ultrapassa a dose prescrita para aquela região, já os pontos em azul 

indicam pontos onde a dose medida é menor que a dose prescrita para a região. 

Analisando a figura 4.5 é possível ver que o programa Índice_Gama reprova pontos em 

regiões distintas das reprovadas pelo VeriSoft
®

.   

O programa Índice_Gama, no campo 1, reprova dois pontos na região central, 

isto pode estar ocorrendo pelo fato deste ser um campo complexo de IMRT, onde as 

lâminas devem se conformar de forma a entregar a maior dose nas laterais, enquanto na 

região central essa entrega de dose deve ser reduzida drasticamente. Isto pode levar a 

um índice maior de reprovação nessa região, como pode ser visto também nos campos 

2, 3 e 4 que obtiveram pontos reprovados nessa mesma região. O campo 5 teve uma 

aprovação de 100%  pelo VeriSoft
®
, mas obteve um ponto reprovado no programa 

Índice_Gama, que está situado em uma região de borda.  

 

 

4.2.3 Caso Teste 3 

 

  

As comparações das distribuições de dose, feitas pelo VeriSoft
®
 e pelo programa 

Índice_Gama para os sete campos deste tratamento de cabeça e pescoço, são 

apresentadas na tabela 4.3, onde pode ser visto o número de pontos avaliados, 

aprovados  e o percentual de aprovação de cada campo. 

 

Tabela 4.3: Avaliação feita pelos programas VeriSoft e Índice_Gama dos sete campos do caso teste 3, 

tratamento de cabeça e pescoço,  para um desvio de dose de 3% e 3mm de DTA. 

Caso 3 Campo VeriSoft Programa Índice Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

 

CP 

1 107 103 96,3% 107 103 96,3% 

2 78 78 100% 78 76 97,4% 

3 100 100 100% 100 96 95,9% 

4 126 124 98,4% 126 121 96% 

5 101 100 99% 101 96 95% 

6 99 98 99% 99 98 98,9% 

7 150 148 98,7% 150 139 92,6% 
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Para este tratamento de cabeça e pescoço, na analise feita pelo VeriSoft
®
, todos 

os sete campos são aprovados com “sinal verde”, sendo que os campos 1, 4, 5, 6 e 7 

tiveram aprovações menores que 100%. Já a avaliação feita pelo programa 

Índice_Gama, todos os campos foram aprovados com “sinal verde” mas nenhum campo 

obteve aprovação de 100%. Os pontos reprovados pela análise do VeriSoft
®
 podem ser 

vistos na figura 4.6 e os pontos reprovados pela análise do programa Índice_Gama 

podem ser vistos na figura 4.7.  
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Como pode ser observado na figura 4.6 o programa VeriSoft
®

 reprovou pontos 

nos campos 1, 4, 5, 6 e 7, sendo que a maioria dos pontos estão situados em regiões de 

alto gradiente de dose. Já o programa Índice_Gama, figura 4.7, reprovou pontos em 

todos os sete campos, mas os pontos reprovados, assim como o VeriSoft
®
, estão 

situados em regiões de interface.  

 

 

4.2.4 Caso Teste 4 

 

 

As comparações das distribuições de dose, feitas pelo programa VeriSoft
®

 e pelo 

programa Índice_Gama para os oito campos deste tratamento de cabeça e pescoço, são 

apresentadas na tabela 4.4, onde pode ser visto o número de pontos avaliados, 

aprovados e o percentual de aprovação de cada campo. 

 

Tabela 4.4: Avaliação feita pelos programas VeriSoft e Índice_Gama dos oito campos do caso teste 4, 

tratamento de cabeça e pescoço, para um desvio de dose de 3% e 3 mm de DTA. 

Caso 4 Campo VeriSoft Programa Índice Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

 

CP 

1 71 71 100% 71 71 100% 

2 69 69 100% 69 69 100% 

3 83 83 100% 83 80 96,38% 

4 94 92 97,9% 94 91 96,8% 

5 98 98 100% 98 97 98,98% 

6 45 45 100% 45 45 100% 

7 52 52 100% 52 51 98,07% 

8 63 63 100% 63 62 98,41% 

 

Para este tratamento de cabeça e pescoço, avaliado pelo VeriSoft
®
, todos os 

campos são aprovados com “sinal verde”, possuindo uma média percentual de 

aprovação de 99,74%. O campo 4, foi o único que teve um percentual de aprovação 

menor que 100%, tendo dois pontos reprovados, a avaliação feita pelo programa 

Índice_Gama, também aprova o tratamento com “sinal verde”, possuindo uma média 

percentual de aprovação de 98,58%. As imagens dos campos que tiveram pontos 

reprovados pelos programas VeriSoft
®
 e Índice_Gama são apresentadas na figura 4.8 e 

4.9. 
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Na figura 4.8 pode-se observar, no campo 4, os dois pontos reprovados pelo 

programa VeriSoft
®
. Estes pontos “quentes” estão situados em região de alto gradiente 

de dose.  O programa Índice_Gama reprova pontos nos campos 3, 4, 5, 7 e 8, figura 4.9, 

a maioria situada em regiões de borda, exceto um ponto reprovado no campo 5 que está 

em uma região central. 

 

 

4.2.5 Caso Teste 5 

 

 

As comparações das distribuições de dose, feita pelo programa VeriSoft
®
 e pelo 

programa Índice_Gama para os cinco campos deste tratamento de próstata, são 

apresentadas nas tabelas 4.5 onde pode ser visto o número de pontos avaliados, 

aprovados e o percentual de aprovação de cada campo. 

 

Tabela 4.5: Avaliação feita pelo programaVeriSoft e pelo programa Índice_Gama dos cinco campos do 

caso teste 5, tratamento de próstata,  para um desvio de dose de 3% e 3 mm de DTA. 

Caso 5 Campo VeriSoft Programa Índice Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

Prost 

1 66 65 98,5% 66 66 100% 

2 63 63 100% 63 63 100% 

3 64 64 100% 64 64 100% 

4 52 52 100% 52 52 100% 
5 55 55 100% 55 55 100% 

 

Neste tratamento de próstata, avaliado pelo programa VeriSoft
®
, todos os 

campos são aprovados com “sinal verde”, tendo uma média percentual de aprovação de 

99,7%, sendo que somente o campo 1 teve um percentual de aprovação menor que 

100%, possuindo um ponto reprovado, que pode ser visto na figura 4.10. A avaliação 

feita pelo programa Índice_Gama todos os campos obtiveram aprovação de 100%.  

 

 

 

 



 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

Para os cinco tratamentos analisados, foi obtido um total de 30 campos de 

diferentes complexidades em tratamentos de IMRT. As distribuições de dose de todos 

esses trinta campos foram medidas no sistema dosimétrico Seven29 e as comparações 

das distribuições medidas e planejadas foram feitas através de dois programas 

diferentes, pelo VeriSoft
®
 e pelo programa Índice_Gama. A média dos pontos 

analisados pelos dois programas é representada na figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11: Gráfico da média dos pontos analisados pelo software VeriSoft (azul) e pelo 

Programa Índice_Gama (vermelho) para todos os casos teste. 

 

Observa-se na figura 4.11 que a média dos pontos analisados pelos dois 

programas são iguais.  Já o percentual de aprovação são diferentes para o VeriSoft e o 

Programa Índice_Gama (figura 4.12) 
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Figura 4.12: Gráfico da média do Percentual de Aprovação analisado pelo software 

VeriSoft (azul) e pelo programa Índice_Gama (vermelho). 

 

Como pode ser visto, a média percentual de aprovação na maioria dos casos é 

maior no programa VeriSoft
®
, exceto no caso 1.  Esta pequena diferença na média 

percentual de aprovação entre o VeriSoft
®
 e o Programa Índice_Gama pode estar  

relacionada a diferentes formas de tratamento nas matrizes medidas e planejadas antes 

da análise gama, já que não se sabe exatamente como o VeriSoft
®
 faz esta análise. 

 

 

4.3 - Comparação de Distribuição de dose do sistema MapCHECK Utilizando os 

Programas SNC Patient e Índice_Gama 

 

 

Foram comparadas as distribuições de dose, para os cinco casos testes, medidos 

pelo sistema dosimétrico MapCheck – Sun Nuclear, e seus resultados foram 

comparados, pelos programas SNC Patient
®
 e pelo Índice_Gama, com as distribuições 

de dose do sistema de planejamento Eclipse
®
. O critério de comparação utilizado foi o 

índice gama, com parâmetros de 3% de diferença de dose e 3mm de distância, com 

supressão dos pontos com valores de dose inferiores a 20% da dose máxima. 
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4.3.1- Caso Teste 1 

 

 

As comparações das distribuições de dose medidas e calculadas foram feitas 

pelo programa SNC Patient
®
 e pelo programa Índice_Gama e são apresentadas na tabela 

4.6  para os cinco campos deste tratamento de cabeça e pescoço. Na tabela abaixo pode 

ser visto o número de pontos avaliados, o número de pontos aprovados e o percentual de 

aprovação de cada campo. 

 

Tabela 4.6: Avaliação feita com o programa SNC Patient e com programa Índice_Gama dos cinco 

campos do caso teste 1, tratamento de cabeça e pescoço, utilizando 3% de diferença de dose e 3mm de 

DTA. 

Caso 1 Campo SNC Patient Programa Índice Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

CP 

1 75 75 100% 144 136 94,44% 

2 80 78 97,5% 153 146 95,42% 

3 63 63 100% 122 118 96,72% 

4 64 63 98,4% 114 111 97,36% 

5 75 75 100% 145 143 98,62% 

 

Para este tratamento de cabeça e pescoço, todos os campos avaliados com o 

programa SNC Patient
®
 são aprovados com “sinal verde”, possuindo uma média 

percentual de aprovação de 99,18%. Contudo, os campos 2 e 4 apresentaram um 

percentual de aprovação menor que 100%. Os mesmos dados foram avaliados pelo 

programa Índice_Gama, onde todos os campos foram aprovados com “sinal verde”, 

com uma média percentual de aprovação de 96,51%, mas nenhum campo obteve um 

percentual de aprovação de 100%. Os campos que obtiveram  pontos reprovados pelo 

SNC Patient podem ser vistos na figura 4.13, onde os pontos vermelhos são pontos 

“quentes” de dose e os pontos azuis são pontos “frios” de dose.  Os pontos reprovados 

pelo programa Índice_Gama, marcados com a cor verde podem ser vistos na figura 4.14 

. 
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Como pode ser observado na figura 4.13 o SNC Patient
®
 reprovou pontos nos 

campos 2 e 4. No campo 2 foram reprovados dois pontos, sendo um ponto “quente” 

situado em uma região de borda e um ponto “frio” situado mais ao centro da 

distribuição. Já o ponto reprovado no campo 4 está em uma região de alto gradiente de 

dose.  

O programa Índice _Gama reprovou pontos em todos os cinco campos, como 

pode ser visto na figura 4.14. Os pontos pintados de verde são aqueles reprovados, mas 

este programa não indica se estes pontos são pontos “frios” ou “quentes”. A maioria dos 

pontos reprovados estão na borda do campo. 

 

 

4.3.2 Caso Teste 2 

 

 

As comparações das distribuições de dose medidas e calculadas para o caso teste 

2 foram feitas pelo programa SNC Patient
®

 e pelo programa Índice_Gama e são 

apresentadas na tabela 4.7 para os cinco campos deste tratamento de cabeça e pescoço. 

Nas tabelas abaixo pode ser visto o número de pontos avaliados, o número de pontos 

aprovados e o percentual de aprovação de cada campo. 

 

Tabela 4.7: Avaliação feita com o programa SNC Patient e pelo programa Índice_Gama dos cinco 

campos do caso teste 2 utilizando 3% de diferença de dose e 3mm de DTA. 

Caso 2 Campo SNC Patient Programa Índice Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

CP 

1 226 206 95,4% 560 479 85,53% 

2 235 232 98,7% 611 498 81,50% 

3 236 232 98,3% 604 517 85,59% 

4 202 196 97,0% 462 399 86,36% 

5 210 200 95,2% 480 422 87,91% 

 

Para este tratamento de cabeça e pescoço, todos os campos avaliados com o 

programa SNC Patient
®

 são aprovados com “sinal verde”, com uma média percentual 

de aprovação de 96,92%, mas nenhum dos campos apresentou 100% de aprovação. Os 

mesmos dados foram avaliados pelo programa Índice_Gama e todos os campos foram 

aprovados com “sinal amarelo” (atenção) com uma média percentual de aprovação de 

85,38%. A comparação das distribuições de dose e os pontos reprovados analisados 
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pelo programa SNC Patient
®
 e pelo programa Índice_Gama podem ser vistos nas 

figuras 4.15 e 4.16, respectivamente. 
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Como pode ser observado na figura 4.15, o programa SNC Patient
®
 reprovou 

pontos em todos os cinco campos. É possível notar uma grande quantidade de pontos 

“frios” em uma região tumoral, isto pode estar ocorrendo porque nestas regiões é 

necessária uma grande conformação do feixe.  

O programa Índice _Gama reprovou pontos em todos os cinco campos, como 

pode ser visto na figura 4.16. Os pontos pintados de verde são aqueles reprovados, mas 

este programa não indica se estes pontos são pontos “frios” ou “quentes”.  

 

 

4.3.3 Caso Teste 3 

 

 

As comparações das distribuições de dose medidas e calculadas, foram feitas 

pelos programas SNC Patient
®
 e Índice_Gama e são apresentadas na tabela 4.8  para os 

sete campos deste tratamento de cabeça e pescoço. Na tabela abaixo pode ser visto o 

número de pontos avaliados, o número de pontos aprovados e o percentual de aprovação 

de cada campo. 

 

Tabela 4.8: Avaliação feita, com o programa SNC Patient e com o programa Índice_Gama, dos sete 

campos do caso teste 3, utilizando 3% de diferença de dose e 3mm de DTA. 

Caso 3 Campo SNC Patient Programa Índice Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

 

CP 

1 130 125 96,2% 353 264 74,78% 

2 128 112 87,5% 295 224 75,93% 

3 133 124 93,2% 344 251 72,96% 

4 150 134 89,3% 455 334 73,4% 

5 133 112 84,2% 398 284 71,35% 

6 154 147 95,5% 409 316 77,26% 

7 172 159 92,4% 610 412 67,54% 

Para este tratamento de cabeça e pescoço os campos 1, 3, 6 e 7 avaliados pelo  

SNC Patient
®
 são aprovados com “sinal verde”, com uma média percentual de 

aprovação de 91,19%, mas nenhum dos campos apresentou 100% de aprovação. Já os 

campos 2, 4 e 5 são aprovados com “sinal amarelo” (atenção). Os mesmos dados foram 

avaliados pelo programa Índice_Gama e nenhum dos campos foi aprovado, possuindo 

uma média percentual de aprovação de 73,32%. A comparação das distribuições de dose 
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dos campos que obtiveram pontos reprovados pelo SNC Patient
®
 e pelo programa 

Índice_Gama podem ser vistos nas figuras 4.17 e 4.18, respectivamente. 
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 Como pode ser observado na figura 4.17 o programa SNC Patient
®
 reprovou 

pontos em todos os sete campos. Neste tratamento também é possível notar uma grande 

quantidade de pontos “frios” na região tumoral, isto pode estar ocorrendo porque nestas 

regiões é necessária uma grande conformação do campo de radiação. O programa Índice 

_Gama reprovou pontos em todos os sete campos, como pode ser visto na figura 4.18. 

Neste tratamento de cabeça e pescoço o programa Índice_Gama reprova este plano de 

tratamento possuindo uma aprovação com percentual menor que 80% em todos os 

campos.   

 

 

4.3.4 Caso Teste 4 

 

 

As comparações das distribuições de dose medidas e calculadas foram feitas 

pelos programa SNC Patient
®
 e  Índice_Gama e são apresentadas nas tabelas 4.9  para 

os oito campos deste tratamento de cabeça e pescoço . Na tabela abaixo podem ser 

vistos o números de pontos avaliados, o número de pontos aprovados, o número de 

pontos reprovados e o percentual de aprovação de cada campo. 

 

Tabela 4.9: Avaliação feita, com o programa SNC Patient e com o programa Índice_Gama dos oito 

campos do caso teste 4, utilizando 3% de diferença de dose e 3mm de DTA. 

Caso 4 Campo SNC Patient Programa Índice Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

 

 

CP 

1 136 127 93,4% 279 242 86,73% 

2 124 116 93,5% 279 232 83,15% 

3 138 129 93,5% 270 234 86,66% 

4 167 156 93,4% 351 311 88,60% 

5 166 149 89,8% 382 307 80,36% 

6 74 70 94,6% 180 147 81,66% 

7 81 75 92,6% 168 137 81,54% 

8 97 80 82,5% 208 168 80,76% 

 

Para este tratamento de cabeça e pescoço os campos 1, 2, 3, 4, 6 e 7, avaliados 

com o programa SNC Patient
®
, são aprovados com “sinal verde”, com uma média 

percentual de aprovação de 91,66% e nenhum dos campos apresentou 100% de 

aprovação; já os campos 5 e 8 são aprovados com “sinal amarelo” (atenção). Os 

mesmos dados foram avaliados pelo programa Índice_Gama e todos os campos 
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obtiveram “sinal amarelo”, possuindo uma média percentual de aprovação de 83,68%. 

As imagens das comparações das distribuições de dose podem ser vistas nas figuras 

4.19 e 4.20. 
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Como pode ser observado na figura 4.19 o SNC Patient
®
 reprovou pontos em 

todos os oito campos. Neste tratamento, assim como nos casos anteriores, também é 

possível notar uma grande quantidade de pontos “frios” na região tumoral, isto pode 

estar ocorrendo porque nestas regiões é necessária uma grande conformação do campo 

de radiação. O programa Índice _Gama reprovou pontos em todos os sete campos e em 

regiões onde o SNC Patient
®
 havia aprovado.  

 

 

4.3.5 Caso Teste 5 

 

 

As comparações das distribuições de dose medidas e calculadas foram feitas 

pelos programa SNC Patient
®
 e  Índice_Gama e são apresentadas nas tabelas 4.10  para 

os cinco campos deste tratamento de próstata . Na tabela abaixo podem ser vistos o 

número de pontos avaliados, o número de pontos aprovados e o percentual de aprovação 

de cada campo. 

 

Tabela 4.10: Avaliação feita, com o programa SNC Patient e o programa Índice_Gama dos cinco campos 

do caso teste 5, utilizando 3% de diferença de dose e 3mm de DTA. 

Caso 5 Campo SNC Patient Programa Índice Gama 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 

Pontos 
Avaliados 

Pontos 
Aprovados 

Percentual 
de 

Aprovação 
 

Prost 

1 134 134 100% 267 255 95,50% 

2 127 127 100% 251 239 95,21% 

3 129 129 100% 249 244 97,99% 

4 108 108 100% 209 203 97,13% 

5 111 111 100% 215 204 94,88% 

 

Para este tratamento de próstata todos os campos avaliados com o programa 

SNC Patient
®
, são aprovados com “sinal verde” e todos os campos apresentaram 100% 

de aprovação. Os mesmos dados foram avaliados pelo programa Índice_Gama e todos 

os campos obtiveram “sinal verde”, mas nenhum obteve 100% de aprovação, obtendo 

uma média percentual de aprovação de 96,14%. A comparação das distribuições de dose 

e os pontos reprovados analisados pelo programa Índice_Gama podem ser vistos na 

figura 4.21. Os pontos reprovados estão, em sua maioria, na borda do campo. 
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Para os cinco tratamentos analisados, foram obtidos um total de 30 campos e as 

comparações feitas através de dois programas diferentes, SNC Patient
®
 e Índice_Gama. 

A média dos pontos analisados pelos dois programas é representada na figura 4.22 e a 

média percentual de aprovação é apresentada na figura 4.23. 

 

 

Figura 4.22: Gráfico da média dos pontos analisados pelo programa SNC Patient (azul) 

e pelo Programa Índice_Gama (verde) para todos os casos teste. 

 

 

Figura 4.23: Gráfico da média do Percentual de Aprovação analisados pelo programa 

SNC Patient (azul) e pelo programa Índice_Gama (verde). 

 

Como pode ser observado no gráfico 4.22, a média de pontos analisados pelo 

programa SNC Patient
®

 é menor do que a média dos pontos analisados pelo programa 

Índice_Gama. Esta diferença nos pontos avaliados ocorre porque a disposição dos 
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diodos não é igual em todo MapCHECK, na região central os diodos estão posicionados 

com distâncias de 7,07 mm (na diagonal) e fora deste campo possuem uma distância de 

14,04 mm (na diagonal), tendo assim uma melhor resolução na região central (10 x 10 

cm
2
) da matriz, sendo que as diagonais do sistema dosimétrico possuem uma maior 

densidade de diodos, como pode ser visto na figura 4.24. 

   

 

Figura 4.24: Disposição dos diodos no sistema MapCheck. 

 

 Para gerar uma imagem da distribuição de dose, o programa SNC Patient
®
, ao 

carregar a matriz de pontos medidos pela matriz MapCHECK, faz uma interpolação 

destas medidas de dose, obtendo uma matriz com mais de 445 pontos com 

espaçamentos de 0,5 cm. Contudo, este programa analisa no máximo de 445 pontos. O 

programa Índice _Gama analisa esta mesma matriz de dose interpolada, eliminando 

somente parte das bordas e fazendo uma supressão dos pontos com valores de dose 

menor que 20% da dose máxima, o que o leva a analisar um número de pontos muito 

maior e, consequentemente, à reprovação de uma maior quantidade de pontos como 

pode ser observado na figura 4.23. Por este motivo  muitos pontos foram reprovados, 

exceto nos campos menores (10 x 10 cm
2
), onde a concentração de diodos é mais 

homogênea. 
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4.4- Comparação entre os Sistemas 2D Array Seven29 e MapCHECK 

 

 

Neste capítulo foi comparado os dois sistemas dosimétricos 2D Array Seven29 e 

o MapCHECK, com os seus respectivos softwares, já que este tipo de análise  é feita nas 

rotinas de tratamentos em radioterapia no INCA. O critério de comparação utilizado foi 

o índice gama, com parâmetros de 3% de diferença de dose e 3mm de distância, com 

supressão das leituras inferiores a 20% da dose máxima. Na figura 4.25 é apresentada a 

diferença do número de pontos avaliados pelos dois sistemas.  

 

 

Figura 4.25: Gráfico da média dos pontos analisados pelo sistema Seven29 e pelo sistema 

MapCHECK.. 

 

Como pode ser visto na figura 4.25, o sistema MapCHECK analisa mais pontos, 

praticamente o dobro que o sistema 2D Array Seven29 em todos os casos teste. Na 

tabela 4.11 são apresentados os percentuais de  aprovação de cada campo dos cinco 

tratamentos avaliados. 
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Tabela 4.11: Percentuais de aprovação das distribuições de dose medidas pelos sistemas 2D Array 

Seven29 e MapCHECK, medidos pelos seus respectivos softwares. 

Casos Campo Percentual de Aprovação 

Seven29 MapCHECK Desvio (relativo) 
 

 

CP1 

1 95,00% 100,00% 5,00 

2 97,50% 97,50% 0,00 

3 90,90% 100,00% 9,10 

4 93,90% 98,40% 4,50 

5 89,70% 100,00% 10,30 

 

 

CP2 

1 99,30% 95,40% -3,90 

2 100,00% 98,70% -1,30 

3 98,70% 98,30% -0,40 

4 99,10% 97,00% -2,10 

5 100,00% 95,20% -4,80 

 

 

CP3 

1 96,30% 96,20% -0,10 

2 100,00% 87,50% -12,50 

3 100,00% 93,20% -6,80 

4 98,40% 89,30% -9,10 

5 99,00% 84,20% -14,80 

6 99,00% 95,50% -3,50 

7 98,70% 92,40% -6,30 

 

 

 

CP4 

1 100,00% 93,40% -6,60 

2 100,00% 93,50% -6,50 

3 100,00% 93,50% -6,50 

4 97,90% 93,40% -4,50 

5 100,00% 89,80% -10,20 

6 100,00% 94,60% -5,40 

7 100,00% 92,60% -7,40 

8 100,00% 82,50% -17,50 

 

 

Prost 

1 98,50% 100,00% 1,50 

2 100,00% 100,00% 0,00 

3 100,00% 100,00% 0,00 

4 100,00% 100,00% 0,00 

5 100,00% 100,00% 0,00 

 

Percebe-se que o 2D Array Seven29 apresentou uma média percentual de 

aprovação menor que o MapCHECK para os casos teste 1 e 5, diferentemente do que 

acontece nos outros casos. No caso teste 1, foi obtida uma média percentual de 

aprovação de 93,4% com o sistema Seven29  e 99,2% com o sistema MapCHECK. No 

caso teste 5, foi obtida uma média percentual de aprovação de 99,7% com o sistema 

Seven29 e de 100% com o sistema MapCHECK , como pode ser visto na figura 4.26  
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Figura 4.26: Gráfico da média dos percentuais de aprovação dos sistemas 2D Array 

Seven29 e MapCHECK. 

 

Observa-se que as médias percentuais de aprovação para o sistema Seven29 são 

mais elevadas do que no sistema MapCHECK, mas mesmo com médias de aprovação 

menores o MapCHECK aprova todos os planejamentos com média acima de 90%, 

confimando os resultados do sistema Seven29. 

Os menores percentuais de aprovação obtidos pelo MapCHECK mostram a 

maior sensibilidade desse sistema, para os casos estudados, já que este possui uma 

melhor resolução espacial quando comparado ao sistema Seven29, podendo mostrar 

com mais detalhes as diferenças nas distribuições de dose. 

Os casos teste 1 e 5 apresentaram médias percentuais de aprovação mais 

elevadas no sistema MapCHECK, isto ocorre porque o tamanho de campo desses casos 

são menores, ou seja, um menor número de detectores estará sendo avaliado, tanto no 

Seven29 quanto no MapCHECK, mas se um ponto com maior discordância de dose cair 

exatamente sobre um dos detectores da matriz do Seven29, este terá uma contribuição 

muito maior na redução do percentual de aprovação, já que este sistema estará 

analisando um menor número de pontos na mesma área quando comparado com o 

MapCHECK. 
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5- CONCLUSÃO 

 

 

O sistema MapCHECK, assim como o sistema 2D Array Seven29, podem ser 

considerados aptos para o uso na rotina de controle da qualidade  em tratamentos de 

câncer utilizando Radioterapia de Intensidade Modulada. Existem evidências que o 

sistema MapCHECK seja mais eficiente que o sistema 2D Array Seven29 para 

determinação da distribuição de dose em tratamentos de IMRT. Entretanto, faz-se 

necessário um estudo mais aprofundado, pois o número de casos utilizados, 5 

tratamentos, é muito pequeno para chegar a essa conclusão, sendo necessário um maior 

número de amostras para avaliar por meio de inferência estatística qual dos dois 

sistemas seria mais eficiente.  

Uma avaliação importante foi feita durante a elaboração deste trabalho com a 

implementação do programa Índice_Gama, já que foi possível compreender melhor 

como cada programa de avaliação dos sistemas dosimétricos funciona e como isso 

poderia influenciar na avaliação das distribuições de dose no controle da qualidade.  Os 

resultados encontrados pelo programa Índice_Gama estão compatíveis com o programa 

de análise VeriSoft do sistema 2D Array Seven29, o que indica que este programa deve 

utilizar uma análise parecida com a realizada no programa Índice_Gama. Isto foi um 

grande ganho neste trabalho já que não se havia muitas informações a cerca do 

VeriSoft. 

Quando comparados os resultados do programa SNC Patient com os do 

Programa Índice_Gama estes indicaram resultados bem distintos. Pode-se atribuir isto a 

análise feita pelo SNC Patient que é um pouco mais complicada já que a disposição dos 

diodos não é feita de forma homogênea no MapCHECK , o que requer um tratamento 

dos dados mais elaborado.   

 

 

5.1 – Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

 

Uma sugestão para trabalhos futuros seria utilizar um maior número de 

planejamentos, com os mais variados tipos de tratamentos em IMRT, e fazer uma 

inferência estatística para a comprovação da superioridade de um sistema em relação ao 

outro na comparação das distribuições de dose no controle da qualidade em 
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radioterapia. Uma segunda sugestão seria aperfeiçoar o programa Índice_Gama para 

eliminar a influência dos pontos interpolados na análise do sistema MapCHECK. 
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APÊNDICE A 

 

 

A1- ImageJ 

 

 

Em Medicina, o uso de imagens no diagnóstico médico tornou-se rotineiro e os 

avanços em processamento de imagens vêm permitindo tanto o desenvolvimento de 

novos equipamentos quanto a maior facilidade de interpretação de imagens produzidas 

por máquinas mais antigas, como, por exemplo, o de raios-X. Em Biologia, a 

capacidade de processar automaticamente imagens obtidas de microscópios, facilita a 

execução de tarefas laboratoriais com alto grau de precisão e repetibilidade.  O software 

ImageJ tem sido extremamente útil neste processo desde seu lançamento em 1997 [32]. 

ImageJ é um software  público desenvolvido por Wayne Rasband no National 

Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA, de domínio de processamento de 

imagem Java. Este foi projetado para ser utilizado em Windows, Mac OSX e Linux. Ele 

pode exibir, editar, analisar, processar, salvar e imprimir imagens de 8 bit, 16-bit e 32-

bit. É capaz de ler diversos formatos de imagem, incluindo TIFF, GIF, JPEG, BMP, 

DICOM e FITS. É capaz de suportar uma série de imagens que compartilham uma 

única janela. Pode calcular a área, medir distâncias e ângulos, é possível criar 

histogramas de densidade e gráficos de perfis de linha. Ele suporta funções de 

processamento de imagem, tais como: manipulação de contraste, nitidez, detecção de 

bordas, nivelamento e filtragem. A janela de abertura do ImageJ é mostrada na figura 

A1. 

 

Figura A1: Janela de abertura do ImageJ. 

 

Por ser um software de domínio público, um usuário ImageJ tem as quatro 

liberdades essenciais definidas por Richard Stallman em 1986: 1) A liberdade de 

executar o programa, para qualquer finalidade; 2) A liberdade de estudar como o 

programa funciona, e alterá-lo para que este possa fazer o que você deseja; 3) A 

liberdade de redistribuir cópias de modo que se possa ajudar ao seu próximo; 4) A 
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liberdade de melhorar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos ao público, de 

modo que toda a comunidade se beneficie. 
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