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RESUMO 

 
 
As técnicas recentes em radioterapia demandam procedimentos adicionais mais 
refinados de controle de qualidade. Neste contexto, o Dispositivo Eletrônico de Imagens 
Portais (EPID) surge como uma forte ferramenta para realização de verificações 
dosimétricas dos tratamentos modulados e controle de qualidade diário dos 
aceleradores. O objetivo deste trabalho é descrever o procedimento de implementação 
do EPID modelo aS500-II do acelerador linear Trilogy (Varian Medical Systems) do 
Instituto Nacional de Câncer, comparando seu desempenho contra a matriz de câmaras 
de ionização PTW 2D Array seven29 para os testes da rotina de controle de qualidade. 
Primeiramente, realizaram-se os testes de aceitação da unidade de detecção de imagem 
e do braço mecânico de sustentação do EPID; depois realizou-se o procedimento de 
calibração absoluta do sistema, estabelecendo-se uma relação entre dose absoluta e a 
unidade de calibração do portal chamada Unidades de Calibração (UC). Depois da 
aceitação, foi desenvolvido um programa de controle de qualidade compreensivo para o 
EPID, baseado em publicações internacionais da Associação Americana de Físicos em 
Medicina e ajustado à realidade clínica de atendimento do instituto. A comparação entre 
EPID e PTW 2D Array foi feita analisando perfis de dose para campos abertos e com 
filtros dinâmicos. O desempenho de ambos os dispositivos foi comparável para os perfis 
laterais e longitudinais para todos os campos. As maiores discrepâncias foram 
observadas para os perfis longitudinais devido ao efeito de retroespalhamento do braço 
mecânico do EPID. A concordância entre os fatores de transmissão dos filtros 
dinâmicos medidos com os dois dispositivos foi muito boa, com desvios médios de 
0,49% e 0,12% para 6 e 10 MeV, respectivamente. Finalmente, foi realizada também 
uma comparação de desempenho dos dois sistemas para verificações pré-tratamento de 
IMRT. Foram analisados 10 planejamentos para diferentes sítios tumorais e energias de 
fótons. Utilizou-se a modalidade de IMRT por Sliding-window. Dois softwares 
diferentes foram utilizados para avaliar os dados: o Verisoft versão 4.0 para o Array e o 
Eclipse 8.6 com Portal Dosimetry para o EPID. A avaliação dos níveis de concordância 
entre as matrizes de dose prevista e medida foi realizada, campo a campo, empregando a 
análise pelo Índice Gama com parâmetros de 3% de diferença de dose e 3 mm de 
distância para aceitação. O EPID mostrou piores resultados para os percentuais de 
aprovação, em média 2,24% menor, e maiores valores de índice gama médio; mesmo 
assim confirmou todas as aprovações de planos estabelecidas pelo Array. Estes efeitos 
aconteceram devido à maior sensibilidade do EPID gerada pela sua alta resolução 
espacial, 0,784 mm contra 1,0 cm do Array. O EPID, juntamente ao Portal Dosimetry, 
provaram-se ótimas ferramentas para realização de verificações pré-tratamento de 
IMRT e testes de controle de qualidade dos aceleradores, provendo ganho significativo 
nas análises de distribuições planares e perfis de dose. Além disso, o sistema com o 
EPID mostrou-se prático e fácil para posicionamento, aquisição e análise de dados, e 
possui uma área de detecção maior que os dispositivos de detecção de dose planar 
portáteis. 
 
Palavras-chave: IMRT, controle de qualidade, EPID, Portal Dosimetry.  
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ABSTRACT 

 
 
The recent treatment techniques in radiotherapy demands additional and specific quality 
assurance procedures. In this context an arising dispositive to do dosimetric 
verifications of modulated treatments and daily accelerator quality assurance is the 
Electronic Portal Imaging Device (EPID). The aim of this work is to describe the 
procedure of implementation of the EPID model aS500-II of the Trilogy (Varian 
Medical Systems) linac of the National Cancer Institute of Brazil, making a comparison 
of its performance against the ion chamber matrix PTW 2D Array seven29 for quality 
assurance analysis. First, were realized the acceptance procedure of the image detection 
unit and mechanical arm which holds it and then were performed the dosimetric 
calibration of the system and established a correlation between absolute dose and the 
units used in portal dosimetry, named Calibration Units (CU). After the acceptance, was 
developed a comprehensive quality assurance program for the EPID, based on 
international publications of the American Association of Physics in Medicine and 
adjusted to the attendance clinical routine of the institute. The comparison between 
EPID and PTW 2D Array was performed from dose profiles of open fields and 
enhanced dynamic wedge fields used during the quality assurance verifications of the 
linac. The performance of both devices was comparable for longitudinal and lateral 
profiles for all fields. Major differences were observed in longitudinal profiles because 
of the backscattering effect of the mechanical arm of the EPID.  The agreement of the 
wedge transmission factor measured for both devices was pretty good, with average 
deviation of 0,49% and 0,12% for 6 and 10 MeV, respectively. Finally were made a 
performance comparison for IMRT pre-treatment verification between the two systems. 
Were analyzed 10 treatment plannings for different tumor sites and photons energies of 
the linac Trilogy. We used Sliding-window IMRT. Two different software were used to 
analyze the data: Verisoft version 4.0, for Array data; and Eclipse 8.6 with Portal 
Dosimetry for EPID data. The evaluation of concordance levels between measured and 
predicted images, field by field, used the Gamma Index tool with 3% of dose difference 
and 3 mm of distance to agreement. The EPID showed worse results for approval 
percentuals, in average 2.24% smaller, and bigger values of average gamma index, 
although its analysis confirmed the approvals of the Array for all plannings. This 
happens because of the better sensitivity generated by the higher spatial resolution of 
the EPID, 0,784 mm against 1,0 cm of the Array. The EPID, jointly the Portal 
Dosimetry, proved to be excellent tools to perform pre-treatment IMRT verifications 
and linac quality assurance procedure, providing significant gain in dose distribution 
and dose profile analysis. Also, the EPID system proved itself easier for positioning, for 
data acquisition and analysis and has detection area bigger than portables planar 
detector devices. 
 
Keywords: IMRT, quality assurance, EPID, Portal Dosimetry.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A Radioterapia sempre foi uma área da medicina intimamente relacionada à 

tecnologia devido ao uso de fontes radioativas, muitas vezes artificiais, como, por 

exemplo, os aparelhos de raios-X; e também ao emprego de equipamentos específicos e 

caros como os aceleradores de partículas carregadas. 

Naturalmente, muitas foram as melhorias nos tratamentos radioterápicos ao 

longo dos anos, desde suas primeiras aplicações no final do século XIX até os dias de 

hoje. O nível de conhecimento dos profissionais sobre os efeitos da radiação nos tecidos 

humanos cresceu e se aprimorou ao se somar às informações advindas dos tratamentos 

radioterapêuticos e às observações de vítimas de acidentes radiológicos ou bombas 

atômicas. Ao mesmo tempo, o aprimoramento dos equipamentos permitiu uma melhor 

precisão na entrega da dose ao paciente, assim como a criação de diversos mecanismos 

de segurança para evitar sobredosagens ou minimizar a probabilidade de erros humanos. 

A necessidade de aprimorar a cobertura tumoral poupando ao máximo os tecidos 

vizinhos deu origem às técnicas modernas em radioterapia com o uso de modulação 

daintensidade do feixe de tratamento como no caso da técnica de Radioterapia de 

Intensidade Modulada (IMRT) e a Radioterapia Volumétrica Modulada em Arco 

(VMAT). Além da inserção destas técnicas de tratamento, houve uma crescente 

preocupação com a precisão do posicionamento diário do paciente para garantir que esta 

dose altamente conformada seja realmente entregue aos tecidos tumorais, recebendo os 

tecidos sadios próximos ao volume alvo a menor dose possível. Dentro deste cenário, 

destacam-se as técnicas de IGRT (Radioterapia Guiada por Imagem) com emprego de 

imagens ortogonais e implantes fiduciais com o auxílio dos Dispositivos Eletrônicos de 

Imagens Portais (EPID); ou com o emprego de tomografias em mega e quilovoltagem, 

realizadas no próprio aparelho; e também as técnicas Gating Respiratório, nas quais o 

ciclo respiratório do paciente é controlado e o feixe de tratamento só é ativado em 

intervalos pré-determinados. 

Tendo em vista essas evoluções e com o objetivo de manter-se na vanguarda da 

radioterapia no Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) completou a instalação de 

um acelerador linear Trilogy, um dos modelos mais avançados da fabricante Varian 

Medical Systems (Palo Alto, CA, EUA), no final de 2009. Este aparelho pode realizar 

técnicas de IGRT com tomografia em quilovoltagem e também técnicas de Gating 

respiratório. Ademais, ele possui um EPID modelo aS500-II com matriz de detectores 
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do tipo fotodiodos imersos em uma camada de silício amorfo, habilitado para medir 

matrizes de dose acumuladas, interpretadas pelo programa Portal Dosimetry. Este 

último é um componente do ambiente ARIA e que funciona junto às demais abas de 

trabalho do sistema de planejamento Eclipse, versão 8.6. 

O sistema de dosimetria adquirido pelo INCA, utilizando o EPID, é um dos 

pioneiros no Brasil e publicações nacionais sobre implementação e uso do mesmo são 

raras. 

O objetivo principal deste trabalho é implementar o EPID na rotina de controle 

da qualidade do Trilogy e torná-lo ferramenta única para verificações diárias do 

aparelho, assim como para avaliação pré-tratamento dos pacientes tratados com IMRT. 

Para tanto, dividimos o processo de implementação em três objetivos secundários: 

aceitação e calibração em dose do equipamento, estabelecimento das rotinas de controle 

de qualidade do EPID e comparação de desempenho do EPID com outra matriz de 

referência, o sistema PTW 2D Array seven29, para realização dos testes de controle de 

qualidade do equipamento e verificação pré-tratamento de IMRT. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Os tratamentos de neoplasias malignas são realizados com o emprego em 

conjunto de diversas modalidades de terapia, como, por exemplo, a radioterapia, a 

quimioterapia e a cirurgia oncológica. Cada uma dessas modalidades possui suas 

peculiaridades e relações diferenciadas com a tecnologia. A área de radioterapia talvez 

seja a que apresenta maior dependência com a tecnologia graças ao emprego de 

equipamentos avançados, como os aceleradores lineares de elétrons, e o uso de sistemas 

computacionais de planejamento. Há também equipamentos específicos desenvolvidos 

como ferramentas auxiliares, em um passado recente, que hoje se tornaram quase 

indispensáveis ou altamente aconselháveis para um serviço de radioterapia. Dentre eles, 

destaca-se o Dispositivo Eletrônico de Imagens Portais (EPID). 

Os avanços nas práticas e técnicas de tratamento em radioterapia nos últimos 

trinta anos levaram a uma necessária padronização de condutas e preocupação crescente 

com o controle da qualidade (CQ) dos tratamentos. 

A necessidade da criação de um programa de controle da qualidade em 

radioterapia foi proposta e descrita primeiramente pela Organização Mundial de Saúde 

(WHO) [1] na década de oitenta. Este documento definiu Garantia da Qualidade em 

Radioterapia como: 

 
“... todas as ações que garantem a consistência entre a prescrição clínica e sua 
administração ao paciente, em relação à dose no volume-alvo, à dose mínima no tecido 
sadio, à exposição mínima de pessoal, e às verificações no paciente para determinação 
do resultado do tratamento.” (WHO, 1988) 
 

 Devidamente justificado como forma de aprimoramento e verificação dentro da 

radioterapia, o controle da qualidade possui uma abordagem com múltiplos focos, 

cobrindo desde o atendimento do paciente e as determinações terapêuticas até o controle 

e aferição dos equipamentos.  

 A Comissão Internacional sobre Unidades e Medidas em Radiação (ICRU) em 

associação com a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) forneceram os 

primeiros documentos [2,3] sobre a normatização de prescrição e registro dos 

tratamentos em radioterapia. Sendo estes posteriormente modificados e 

complementados para incorporação das novas tecnologias de tratamento como a 

radioterapia conformada [4,5,6] e a radioterapia de intensidade modulada [7]. Estas 

publicações tratam de maneira um pouco superficial as metodologias de controle de 
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qualidade dos equipamentos em radioterapia, apesar de enfatizar a necessidade da 

criação de um programa de qualidade específico para este fim. 

 Alguns dos principais guias para a implementação de um programa de controle 

da qualidade específico para os aceleradores lineares e demais aparelhos em 

radioterapia foram criados no início da década de noventa pela Associação Americana 

de Físicos em Medicina (AAPM) [8,9].  Reconhecendo que o processo de controle da 

qualidade dos tratamentos é multidisciplinar, Kutcher e colaboradores [8] propuseram a 

criação de um grupo ou comitê de gerenciamento da qualidade, englobando 

profissionais de quatro ramos principais: radio-oncologistas, físicos médicos, 

dosimetristas e técnicos em radioterapia. Adicionalmente, os autores não excluiram a 

importância da cooperação dos profissionais administrativos e também do setor de 

enfermagem. Este comitê seria responsável por implementar, descrever, supervisionar e 

aprimorar todas as atividades relacionadas ao controle da qualidade dos tratamentos. 

 A parte dominante das recomendações fornecidas pelos protocolos 

internacionais citados anteriormente [8,9] concentra-se na aceitação e CQ dos 

equipamentos em radioterapia. Sendo uma função primária do programa de garantia da 

qualidade estabelecer “os valores padrões de desempenho do equipamento e, uma vez 

estabelecidos estes padrões, criar um protocolo de testes de CQ periódicos, que 

deveriam ser desempenhados para monitorar os valores de referência” [8]. 

 

 

2.1 – Controle da qualidade dos equipamentos em radioterapia 

  

  

Os valores padrões de desempenho de um equipamento em radioterapia são 

usualmente fornecidos pelos fabricantes durante os testes de aceitação. Porém, a 

metodologia de verificação destas referências, assim como a variação permitida de cada 

parâmetro e as frequências com que esta verificação deve ser realizada, são constante 

alvo de estudo de diversos grupos [8,9]. A padronização para realização de medidas de 

dose absolutas e relativas utilizando câmaras de ionização, quantificação de fatores de 

qualidade dos feixes e recomendações sobre utilização de objetos simuladores ou 

fantomas também foram alvo de publicações internacionais [8,10,11]. 

 A Agência Internacional de Energia Atômica, através do projeto de cooperação 

regional ARCAL XXX, promoveu juntamente ao Ministério da Saúde brasileiro, por 

meio do Instituto Nacional de Câncer, a publicação de um documento em português 
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[12] com recomendações para implementação de um programa de garantia da qualidade 

em radioterapia. Este documento apresenta metodologias para realização dos testes 

propostos e possui a qualidade de ser direcionado para a realidade de atendimento dos 

serviços da América Latina.  

 Mais recentemente, com o intuito de englobar tecnologias novas como o IMRT e 

a radioterapia guiada por imagem (IGRT), a ICRU publicou recomendações atualizadas 

[7] e Klein e colaboradores [13] reformularam os testes de CQ para os aceleradores 

lineares e forneceram recomendações novas para os dispositivos utilizados para 

aquisição de imagens tipo cone-beam e também para os EPIDs. 

 Estas tecnologias novas incrementaram a necessidade de precisão e acurácia na 

entrega da dose. Adicionalmente, técnicas diferentes podem requerer níveis de 

tolerância diferenciados nos testes, como, por exemplo, a técnica de Radioterapia 

Estereotáxica (SRS). Estas considerações ficam evidentes na nova tabela de testes 

diários para aceleradores lineares apresentada por Klein e colaboradores [13] (Tabela 1). 

Duas das principais modificações inseridas ao se considerar os tratamentos de SRS são 

as tolerâncias quanto aos testes de localização por laser, de 2 mm para 1 mm, e também 

no teste de indicador angular da mesa, de 1° para 0,5°. 

 

Tabela 1: Testes diários propostos por Klein et al [13] para diferentes técnicas de 
radioterapia. 

Procedimento 
Tipo de Técnica - Tolerância 

Não-IMRT IMRT SRS/SBRT 
Dosimétrico 

  3%   
Fator de Calibração de Fótons 

Fator de Calibração de Elétrons 
(semanal, com exceção de máquinas 

de tratamento exclusivas) 

Mecânico       

Posicionamento dos laseres 2 mm 1,5 mm 1 mm 
Indicador de distância 2 mm 2 mm 2 mm 

Indicador de tamanho de campo 2 mm 2 mm 1 mm 

Segurança       

Interlock de porta   Funcional   
Segurança de porta   Funcional   
Monitor audiovisual   Funcional   

Interlocks de Radiocirurgia NA NA Funcional 
Monitor de área   Funcional   

Indicadores de feixe ligado   Funcional   
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2.2 – Filtros Dinâmicos 

 

 

 Os filtros dinâmicos são um dos acessórios mais utilizados nos planejamentos 

conformados em radioterapia. Surgiram como substitutos mais práticos dos filtros 

físicos em cunha (Figura 1). Estes filtros em cunha são produzidos com materiais ou 

ligas metálicas, com angulação fixa e geralmente são posicionados na frente do feixe 

pelos técnicos, previamente às irradiações dos campos. Estes últimos são acessórios 

bem pesados e demandam grande espaço para armazenamento. 

 

 
Figura 1: Filtro físico em cunha da Varian 
Medical Systems. 

 

 A praticidade dos filtros dinâmicos foi a principal razão do estabelecimento dos 

mesmos em substituição aos filtros em cunha. Esse tipo de filtro modula o feixe por 

meio da movimentação dos colimadores primários, produzindo perfis de dose em 

formato de cunha. Para tanto, o colimador que se movimenta durante a aplicação do 

filtro deve ter a capacidade de se movimentar em direção ao colimador oposto além do 

eixo central, movimento este conhecido como colimador negativo. 

 Os filtros dinâmicos dos aceleradores lineares da Varian Medical Systems (Palo 

Alto, CA, EUA) são produzidos somente pelos colimadores Y, ou seja, na direção 

mesa-gantry quando o colimador encontra-se em posição zero grau (escala Varian-IEC). 

São duas as direções possíveis: IN, quando o colimador Y1 se movimenta, e OUT, 

quando o colimador Y2 se movimenta. A Figura 2 mostra um desenho esquemático do 

funcionamento de um filtro dinâmico na direção IN, exibindo a cunha equivalente 

produzida e o perfil de dose gerado. 



 

 

Figura 2: Esquema de funci
equivalente e o perfil de dose gerado.

 

 Como acessórios bastante empregados, os filtros dinâmicos também são alvo dos 

testes rotineiros do programa de controle de qualidade dos aceleradores, seguindo 

recomendações da literatura [13]. 

 

 

2.3 – IMRT e verificação pré

 

 

 A radioterapia com intensidade modulada 

tratamento mais empregadas pelos serviços de ponta 

Esquema de funcionamento do filtro dinâmico, exibindo a cunha 
equivalente e o perfil de dose gerado. 

acessórios bastante empregados, os filtros dinâmicos também são alvo dos 

testes rotineiros do programa de controle de qualidade dos aceleradores, seguindo 

a [13].  

IMRT e verificação pré-tratamento 

A radioterapia com intensidade modulada (IMRT) é uma das técnicas de 

tratamento mais empregadas pelos serviços de ponta em radioterapia e possui diversa
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vantagens quando comparada aos tratamentos conformados. Duas de suas características 

principais são: a alta conformação da distribuição de dose e a existência de altos 

gradientes de dose em distâncias bem pequenas. 

 Desde o seu surgimento, foram várias as abordagens desenvolvidas pelos 

diferentes fabricantes para atingir a modulação ideal dos feixes de tratamento. E, 

juntamente com as diferentes abordagens, evoluíram os sistemas de planejamento e 

algoritmos de cálculo para estimar as doses administradas. 

 As modalidades de IMRT mais comuns utilizam os colimadores de múltiplas 

lâminas (MLC) com movimentação durante a entrega da dose. Há ainda modalidades 

com emprego de blocos de material atenuador e também modalidades de múltiplos 

campos com abertura direta (DAO). 

 A técnica de IMRT com emprego de MLC também pode ser divida em três 

categorias, de acordo com a forma com que o movimento das lâminas se dá: MLC 

dinâmico, ou Sliding-window; múltiplos segmentos estáticos, ou Step-and-shoot; e por 

fim, a modalidade mais recente de movimentação conjunta de MLC e gantry com 

variação na taxa de dose, conhecida como terapia volumétrica modulada em arco 

(VMAT). 

 A modalidade mais utilizada para os tratamentos de IMRT no INCA é a Sliding-

window, caracterizada pela movimentação de lâminas com velocidade variável enquanto 

o acelerador entrega a dose com taxa aproximadamente constante. Sendo assim, esta 

técnica é altamente dependente da constância e estabilidade das lâminas do MLC e 

requer procedimentos específicos e complexos de controle da qualidade. Como rotina 

no setor de radioterapia do Instituto Nacional de Câncer, emprega-se testes diários de 

reprodutibilidade e identificação de erros aleatórios no MLC. Além disso, é feita uma 

verificação pré-tratamento específica para cada caso tratado com IMRT. 

 A verificação pré-tratamento de IMRT é um assunto frequente na literatura e 

também preconizada por protocolos internacionais que ditam as condutas para o IMRT 

[7].  Diferentes são as formas de realizar tal procedimento, sendo as mais comuns 

realizadas com o emprego de matrizes de detectores de radiação ou filmes dosimétricos 

e mais recentemente, em crescimento expressivo, utilizando os EPIDs. Esta verificação 

tem o intuito de avaliar se o acelerador linear e seu MLC têm a capacidade de 

reproduzir, dentro de uma margem de tolerância, os resultados calculados nos sistemas 

de planejamento e ao mesmo tempo detectar possíveis erros no tratamento antes da 

realização do mesmo. 
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 A verificação pré-tratamento empregada por grande parte dos serviços de 

radioterapia é a análise comparativa de matrizes de dose planar, seja campo a campo ou 

com doses totais. Porém, análises por reconstrução tridimensional ou dosimetria in vivo 

também são descritas na literatura [14,15,16]. A análise por doses planares compara a 

matriz de dose medida, com auxílio de uma matriz de detectores de radiação, com a 

matriz de dose gerada no sistema de planejamento. Várias são as metodologias para 

quantificar as diferenças entre estas distribuições de dose, sendo as mais conhecidas e 

empregadas: a distância para concordância (DTA) e o Índice Gama, proposto por Low e 

colaboradores [17]. 

 

 

2.3.1 – Índice Gama 

 

 

 O Índice Gama [17] é um método de avaliação comparativo da distribuição da 

dose medida em relação à dose calculada. Fornece uma análise pontual e quantitativa 

utilizando como parâmetros a diferença de dose entre o ponto medido e o ponto 

calculado (∆�) e a distância entre estes pontos (∆�). O valor do índice para cada ponto é 

calculado através da fórmula abaixo: 

 

       ��(��		
, ��) =  � ∆��
∆��� + ∆��

∆���                        (1) 

 

sendo,  ∆� =  ��(��		
) − ��(��				
)  e ∆� =  |��		
 − ��				
|. 
 

Nas equações acima �� e �� representam, respectivamente, o valor da dose calculada no 

ponto de interesse e a distância de tal ponto à origem de coordenadas e �� e �� 

representam, respectivamente, o valor da dose medido e a posição deste ponto em 

relação à origem. Os critérios para concordância de dose e distância para aceitação são 

introduzidos na fórmula pelos parâmetros ∆�� e ∆��, respectivamente. Tipicamente, 

em radioterapia de intensidade modulada, utiliza-se 3% e 3 mm [18,19]. 

O valor do índice pontual considerado para aprovação deve ser igual ou inferior 

a um. A aprovação final da distribuição de dose avaliada é dada pelo percentual de 

pontos aprovados. 
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2.4 – Características do Equipamento PTW 2D Array seven29 

 

O equipamento 2D Array seven29 é um dispositivo eletrônico fabricado pela 

PTW Freiburg (Alemanha), composto por uma matriz com 729 câmaras de ionização do 

tipo placas paralelas dispostas de forma quadrada em uma distribuição de 27 x 27 

câmaras igualmente espaçadas em 1,0 cm. O volume de cada câmara é de 0,5 x 0,5 x 0,5 

cm³ (Figura 3). O equipamento apresenta uma camada de material atenuador inerente, 

água equivalente, de aproximadamente 0,5 cm de espessura, acima dos detectores. O 

seu limite inferior de detecção de dose é 1,0 mGy. 

 

 
Figura 3: Equipamento PTW 2D Array seven29. 

 

Uma caracterização detalhada deste equipamento foi realizada por Spezi e 

colaboradores [20]. Os autores estudaram a linearidade, reprodutibilidade e 

sensibilidade do equipamento em função do valor da dose medida. Compararam o seu 

desempenho na avaliação da dose absorvida sob diferentes condições de medida com 

aquele apresentado por câmaras de ionização para as mesmas condições experimentais. 
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Foram utilizados diferentes tamanhos de campo de irradiação e filtros em cunha. Ainda 

foram empregadas verificações de tratamento de IMRT. 

Os resultados deste estudo [20] mostraram que o sistema PTW seven29 possui 

ótima reprodutibilidade a curto prazo (medidas repetidas em intervalo de horas), desvio 

padrão percentual medido igual a 0,2%; e também pequena variação, aproximadamente 

1%, nas medidas à médio e longo prazo (dias e meses). Os autores relataram uma boa 

concordância entre as medidas de fator campo obtidas com a matriz de câmaras de 

ionização e a câmara de ionização utilizada. Diferenças inferiores à 0,5% entre as 

medidas obtidas com os dois dosímetros e uma relação linear das medidas da câmara 

central da matriz em função da dose acumulada foram obtidas. 

A comparação dos perfis de dose medidos em irradiações com filtros em cunha 

mostrou boa concordância entre o sistema 2D Array e a câmara de ionização [20,21]. 

Spezi e colaboradores [20] obtiveram algumas diferenças nestes perfis para tamanhos de 

campos pequenos, da ordem de 5 x 5 cm², pois nestes casos as regiões de máxima e 

mínima dose dentro do perfil podem não coincidir com o posicionamento de uma 

câmara na matriz. A distância de 1 cm entre as câmaras da matriz gera também perda de 

sinal caso a distribuição de dose apresente altos gradientes [21].  

A baixa resolução espacial do PTW seven29 é muito influente na avaliação 

pré-tratamento de IMRT e também na dosimetria de campos pequenos. Nestes casos, 

Spezi e colaboradores [20] e Poppe e colaboradores [21] recomendam seu uso com 

cautela. Interpolações dos dados podem ser empregadas para aumentar a resolução 

espacial, porém esta ferramenta pode produzir análises distorcidas. 

O 2D Array representa, por outro lado, uma ótima ferramenta para realização 

de controles de qualidade dos aceleradores lineares em radioterapia, devido à sua 

praticidade de posicionamento e manipulação. Além disso, as medidas de dose 

acumuladas são salvas em formato ASC-II e possuem fácil visualização no software que 

acompanha o dispositvo, chamado Verisoft. Este software permite também operar os 

dados, corrigir posicionamento e realizar comparações entre matrizes de dose utilizando 

diferentes análises, como, por exemplo, a análise por diferença de dose e a análise pelo 

Índice Gama. 

A sensibilidade do detector é suficiente para identificar pequenas variações nos 

colimadores primários do acelerador, bem como nas lâminas do MLC [20], tornando-o 

uma boa alternativa para verificações de filtros dinâmicos ou virtuais e para realização 

de controles de qualidade dos colimadores multi-lâminas. 
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2.5 – Dispositivos Eletrônicos para Imagens Portais 

  

  

A precisão necessária para a boa reprodutibilidade dos tratamentos em 

radioterapia quanto ao posicionamento diário dos pacientes foi amplamente abordada 

por diversos estudos em décadas passadas e a estratégia da realização de verificações 

através de imagens portais difundida pelo mundo [22,23,24].  

Primariamente, estas imagens eram obtidas através da irradiação de filmes 

radiológicos ou similares aprimorados para o uso em oncologia. Entretanto, a evolução 

tecnológica permitiu a substituição deste método de detecção por outros mais diretos, 

seja com o uso de fluoroscopia ou de matrizes de câmaras de ionização líquidas. Já nos 

anos 1990 surgiram os primeiros EPIDs baseados em câmaras tipo CCD e deu-se início 

às pesquisas com semicondutores. Esta evolução culminou nos modelos mais recentes 

de matrizes de fotodiodos imersos em silício amorfo (aS), como o modelo abordado 

nesta dissertação: Portal Vision aS500-II fabricado pela Varian Medical Systems (Palo 

Alto, CA, EUA) (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Acelerador Trilogy com desenho esquemático 
da seção aceleradora e EPID modelo aS500-II exposto ao 
feixe. 
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2.5.1 – Características do aS500-II e de outros EPIDs de silício amorfo 

 

  

A nomenclatura aS500-II foi determinada pela Varian para o sistema duplo 

constituído pela unidade de detecção de imagem (IDU) modelo 20 e o sistema de 

aquisição de imagens de terceira geração (IAS3). Sendo o IAS3 responsável pelas 

interfaces entre o acelerador, o IDU e o braço mecânico do Portal, modelo Exact Arm 

no Trilogy do INCA. Algumas das características do detector dependentes do sistema de 

aquisição de imagens são: número de frames por segundo e saturação do detector. 

 A unidade de detecção de imagem é composta por três camadas (Figura 5), 

sendo a mais superficial de 1 mm de cobre, usada para remover fótons de baixas 

energias e elétrons produzidos no paciente. A segunda camada é de material cintilador, 

o oxissulfeto de gadolínio dopado com térbio (Gd2O2S:Tb), de espessura micrométrica. 

O material cintilador converte parte da energia depositada no mesmo em luz visível e 

esta é coletada pelos fotodiodos da terceira camada. Estes fotodiodos são compostos de 

silício amorfo e estão depositados sobre um transistor de filme fino (TFT) em uma 

matriz de 512 x 384 elementos em uma área de 40 x 30 cm². O sinal eletrônico obtido 

em cada elemento é lido separadamente e o processamento de todos os sinais em 

conjunto da origem a imagem bruta do EPID [25].  

 

 
Figura 5: Camadas internas do IDU. 

 

A espessura de água equivalente do IDU é de aproximadamente 1 cm [26]. A 

resolução espacial obtida nas imagens com este modelo de EPID é de 0,784 mm e o 

sistema de aquisição de imagens permite a medida de trinta frames por segundo [27]. 

 A unidade de detecção de imagens é coberta por uma capa plástica protetora, à 

qual estão vinculados os dispositivos anti-colisão, sendo esta afixada alguns centímetros 
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acima do detector, produzindo uma camada de ar. A Figura 6 ilustra o IDU com e sem a 

cobertura. 

 

 
Figura 6: EPID com cobertura (esquerda), IDU com proteção (centro) e sem proteção 
(direita) evidenciando a região eletrônica do detector que deve ser protegida da 
radiação.  
  

 Vários foram os estudos publicados sobre a caracterização dos EPIDs baseados 

em silício amorfo dos mais diversos fabricantes dentre eles um trabalho de Van Esch e 

colaboradores [28] sobre o EPID modelo aS500 com sistema de aquisição IAS2 com 

detalhamento sobre as características do mesmo quanto à saturação do detector, 

dependências com o tamanho de campo e taxa de dose, linearidade e efeito fantasma. 

Este efeito fantasma acontece quando uma irradiação prévia produz cargas coletadas 

armazenadas que promovem alterações substanciais em uma medida subsequente.  

Os autores mostraram que a saturação do detector é um fator altamente relevante 

para medidas com o EPID próximo ao isocentro do aparelho. Este efeito torna-se mais 

importante com o aumento da taxa de dose, podendo gerar erros de até 25%. Esta 

saturação foi bastante reduzida, segundo o fabricante [27], com a adoção do sistema de 

aquisição de imagens IAS3, tornando-se perceptível somente para taxas de dose 

superiores a 1000 cGy/min.  

A análise da linearidade do detector em função da dose mostrou um desvio 

menor do que 2%, quando comparada àquela obtida com câmara de ionização para um 

número de unidades monitoras acima de trinta. Para valores menores de unidades 

monitoras, o desvio pode chegar a 6%. As medidas de dependência da leitura do EPID 

com a taxa de dose foram feitas variando a posição do portal e apresentaram uma 

concordância superior a 98% com a adoção da câmara de ionização como dosímetro de 

referência. A concordância mostrou-se superior a 99% quando os resultados foram 

comparados àqueles obtidos teoricamente com o emprego da lei do inverso do quadrado 

da distância. 
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 A diferença entre as leitura obtidas para diferentes tamanhos de campo de 

radiação com câmara de ionização e com o portal foram mais acentuadas para os valores 

maiores de energia, acima de 6 MeV, e o efeito fantasma devido a duas irradiações 

subsequentes foi inferior à 1%. As figuras 7 e 8 mostram graficamente alguns dos 

resultados. 

 A durabilidade e resistência dos detectores tipo aSi foram investigadas por 

Antonuk e colaboradores [29]. Estes autores reportaram uma variação de apenas 1,3% 

na leitura de referência do portal após uma irradiação de 104 Gy. 

 Outro trabalho foi, ainda, realizado para analisar a dependência espectral do 

detector aS [30] e foi constatada alta sensibilidade para baixas energias, 6 MeV ou 

menos,  justificando assim a inserção de placas metálicas antes do cintilador. 

 Outra característica importante quando se utiliza o EPID com intuito dosimétrico 

é a sua caracterização de dose-resposta quanto a posições fora do eixo central. Fator este 

influenciado pela correção Flood Field e que, usualmente, não gera desvios superiores à 

2% para doses acima de cem unidades monitoras à distância de 20 cm do detector tipo 

IDU20 [31]. Mais detalhes e explicações sobre a correção Flood Field são apresentados 

na seção 2.5.2. 

 

 
Figura 7: a) Linearidade da resposta do EPID em 
função do número de UM e b) Linearidade da 
resposta do EPID em função da distância fonte 
detector. Van Esch et al [28]. 
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Figura 8: Fator tamanho de campo para o 
EPID em comparação com a câmara de 
ionização para duas energias de fótons: a) 6 
MeV e b) 18 MeV. Van Esch et al [28]. 

  

 A caracterização das propriedades dos modelos de EPID baseados em silício 

amorfo e seu melhor conhecimento pela comunidade científica ajudaram a impulsionar 

a sua aplicação como dispositivo único para verificações pré-tratamento de tratamentos 

dinâmicos. O seu desempenho comparado ao filme dosimétrico para avaliações relativas 

foi abordado por alguns autores [25,32]. Concomitantemente, uma metodologia 

diferenciada foi desenvolvida e implementada comercialmente pela Varian para cálculo 

de doses previstas para o EPID dentro do sistema de planejamento a partir do trabalho 

de Van Esch e colaboradores [28]. 

O sistema conjunto de IDU20 com IAS3 do EPID analisado permite diversos 

modos de aquisição de imagem, variando em relação ao momento de entrega da dose e 

o número de frames capturados. As imagens podem ser simples (um frame), contínua 

(múltiplos frames) ou integrada (calculada à partir da média de múltiplos frames). O 

usuário pode, ainda, combinar imagens simples, podendo obtê-las, por exemplo, antes e 

depois do tratamento, antes e durante o tratamento e durante e depois do mesmo. As 

imagens integradas são as utilizadas com intuito dosimétrico e na maioria das vezes 

exigem uma calibração prévia. Uma das limitações dos modelos recentes de EPID da 
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Varian é a não possibilidade de utilização de imagens integradas para feixes 

terapêuticos de elétrons. 

 

 

2.5.2 – Calibração dos modos de aquisição de imagem do EPID 

 

 

A calibração dos modos de aquisição de imagem do EPID é um requisito 

essencial antes de sua utilização clínica. Consiste na obtenção de duas imagens para 

cada modo e a partir destas, calcula-se um fator de correção aplicado nas imagens 

medidas posteriormente. Estes dois tipos de imagens de correção são chamados: dark-

field (DF) e flood-field (FF). 

 A imagem dark-field é aquela medida sem nenhum feixe de radiação, ou seja, 

reflete as imperfeições da matriz e erros no eletrômetro. É obtida fazendo-se a média de 

várias aquisições para minimizar o efeito do ruído. A Figura 9 mostra um exemplo de 

imagem dark-field medida no acelerador linear Varian Trilogy do INCA. 

 

 
Figura 9: Padrão de imagem Dark Field 
(DF) mostrando a janela de escala de cinza 
selecionada e enfatizando o padrão de raias. 
Equipamento Varian Trilogy do INCA. 

 

 Já a imagem flood-field é medida irradiando-se o portal em toda sua área sem a 

existência de objeto algum no caminho do feixe incidente. Novamente é obtida através 

da média de várias leituras e varia sensivelmente dependendo das propriedades do 

acelerador, como por exemplo, oscilações na taxa de dose durante a irradiação. O seu 

conteúdo representa a soma das contribuições de homogeneidade do campo, 
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sensibilidade das células do detector e ganho do eletrômetro. A Figura 10 mostra uma 

imagem FF obtida no acelerador Varian Trilogy do INCA. 

 A correção das imagens clínicas posteriores à calibração se dá através da 

seguinte fórmula: 

 

                             ��� = ��� !"!#,"$%�&"$'
&&"$

()&&�é��+                      (2) 

 

 Observa-se que cada pixel do plano da imagem medida (��,���-,��) é corrigido 

pelos respectivos Dark Field (�.��) e Flood Field (..��) e posteriormente multiplicado 

por um fator que considera o valor médio do Flood Field ()&&�é��+). 

 Uma análise simplificada da importância destas correções é fornecida no manual 

de referência [33], que afirma que a magnitude da correção de DF é de 

aproximadamente 5% e da correção de FF pode ultrapassar 40%. 

 

 
Figura 10: Padrão de imagem Flood 
Field (FF) mostrando a janela de escala 
de cinza selecionada. Equipamento 
Varian Trilogy do INCA. 

 

 

2.5.3 – Emprego clínico dos EPIDs 

 

 

 Em adição ao uso rotineiro do EPID para realização de imagens portais, novas 

aplicações têm sido propostas ao longo dos últimos anos para explorar sua 
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potencialidade como dosímetro ou mesmo sua alta resolução espacial como um 

substituto prático para verificações mecânicas antes realizadas com filmes. 

 Nos anos noventa, Luchka e colaboradores [34] analisaram o uso do EPID como 

ferramenta para avaliação da concordância entre o campo luminoso do acelerador e seu 

campo de radiação. Este estudo foi realizado com o EPID baseado em câmara de vídeo 

e um software desenvolvido para efetuar as comparações automaticamente. 

 Os modelos mais recentes de EPID possuem características de estabilidade e 

repetibilidade mais acuradas para o uso dosimétrico, principalmente os modelos 

baseados em silício amorfo. Sendo assim, seu uso para verificação de parâmetros de 

estabilidade do feixe, como simetria, planura e rendimento relativo também foi alvo de 

estudo [35]. Outro estudo [36] aborda a capacidade de medida do EPID para baixas 

doses, comparando seus resultados com os resultados de uma câmara de ionização para 

campos relacionados a poucas unidades monitoras, usualmente empregados na 

modalidade de tratamento de IMRT por múltiplos segmentos. 

 Uma consequência natural do emprego dosimétrico dos EPIDs foi seu uso para 

verificação pré-tratamento, originalmente em planejamentos conformais e, 

posteriormente, em planejamentos modulados, uma vez que o portal representa uma 

maneira mais rápida e prática de realizar tais procedimentos, sem a necessidade do uso 

de equipamentos externos e fantomas e, ainda, apresenta uma resolução espacial 

próxima àquela dos filmes dosimétricos. São frequentes as publicações envolvendo 

EPID para o controle da qualidade dos tratamentos de IMRT [14,25,32,37] e, como 

consequência, o seu uso para verificações de rotina dos colimadores de múltiplas 

lâminas também vem sendo alvo de estudo. 

 Mamalui-Hunter e colaboradores [38] propuseram uma metodologia para 

avaliação de erros no MLC através da análise computacional do teste conhecido como 

picket-fence, utilizando funções laurencianas e gaussianas, identificando assim erros de 

posicionamento nas lâminas de 0,1 mm (nível de confiança de 95%) e precisão na 

identificação do ângulo de giro do MLC de 0,01°. Uma análise da precisão no 

posicionamento das lâminas do MLC e das diferenças entre o gap prescrito e o medido 

para um tratamento com step-and-shoot foi realizada por Vieira e colaboradores [39], 

para modelos de MLC utilizados pelos três principais fabricantes de aceleradores 

lineares de elétrons utilizados em radioterapia: Siemens, Elekta e Varian. Foi 

encontrada uma maior concordância nos resultados do MLC de 120 lâminas fabricado 

pela Varian. 
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 Similarmente aos trabalhos anteriores, Chang e colaboradores [40] e Dirkx e 

colaboradores [41] também propuseram metodologias diferentes para a verificação do 

posicionamento e da estabilidade das lâminas do MLC em tratamentos dinâmicos. 

 Outro estudo interessante, publicado por Bol e colaboradores [42], utiliza a 

obtenção de imagens do paciente sob tratamento de IMRT com múltiplos segmentos 

para estimar erros de posicionamento do mesmo após o tratamento. Uma imagem é 

adquirida para cada segmento, sendo, posteriormente, realizada a fusão destas imagens e 

o reconhecimento dos desvios automatizados e calculados por algoritmos desenvolvidos 

pelos autores. 

 Recentemente, como uma evolução dos trabalhos mais antigos de verificação de 

dose planar, vários estudos foram conduzidos na direção de utilizar o EPID na 

verificação pré-tratamento de modalidades de tratamento volumétricas e moduladas 

(VMAT) [43,44], através de comparações de doses previstas e irradiadas de maneira 

acumulativa. 

 Além desta última, outras vertentes em franca ascensão do emprego dos portais 

são a dosimetria in vivo dos tratamentos e a estimativa de dose volumétrica à partir das 

imagens obtidas pelo EPID.  

Para facilitar o entendimento, van Elmpt e colaboradores [45] em um artigo de 

revisão discriminaram o uso dos EPIDs de forma dosimétrica em duas grandes áreas: 

Verificação pré-tratamento, prévia às aplicações e sem a presença do paciente; e durante 

o tratamento, com a presença do paciente. Além desta, ainda há uma divisão quanto à 

metodologia de obtenção das imagens do portal em: sem transmissão, quando não há 

objetos no caminho entre o feixe e o detector; e com transmissão; dosimetria no objeto 

simulador e dosimetria in vivo. 

Estudos de verificação bidimensional in vivo de distribuição de dose no EPID 

foram publicados por McNutt e colaboradores [46] e Reich e colaboradores [47]. 

Adicionalmente, estudos complexos de reconstrução tridimensional de dose a partir de 

medidas in vivo realizadas com o portal foram feitos por McDermott e colaboradores 

[15] e Partridge e colaboradores [16]. 

Os avanços quanto ao uso do EPID desde sua primeira utilização até hoje foram 

substanciais e ainda continuam na vanguarda da pesquisa em radioterapia, a partir do 

momento em que esta ferramenta é cada vez mais adquirida e os algoritmos de cálculo 

de doses previstas e metodologias de avaliação das imagens se desenvolvem mais e 

mais comercialmente. 
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2.5.4 – Portal Dosimetry e Portal Dose Image Prediction (PDIP) 

 

 

O Portal Dosimetry (PD), uma ferramenta auxiliar que pode ser adquirida junto 

ao software Eclipse, foi desenvolvido com o intuito de facilitar e tornar mais prática a 

verificação pré-tratamento dos tratamentos de intensidade modulada. A licença para uso 

desta ferramenta foi adquirida pelo Instituto Nacional de Câncer juntamente à compra 

do acelerador linear Trilogy. 

 Sua implementação possui uma metodologia específica descrita por manuais do 

fabricante, assim como em cursos e treinamentos oferecidos pelo mesmo. As etapas 

deste processo, como desempenhadas no INCA, serão descritas sucintamente ao longo 

do capítulo de metodologia. 

 O objetivo desta ferramenta é fornecer previsões de doses calculadas a partir da 

movimentação das lâminas do MLC e das propriedades do detector para que estas 

possam ser comparadas posteriormente com as doses medidas no EPID após a 

irradiação sob as mesmas condições em planejamentos de IMRT. Este processo de 

cálculo de doses previstas requer o comissionamento do sistema de planejamento com 

os dados exigidos pelo algoritmo de cálculo responsável, chamado Portal Dose Image 

Prediction (PDIP). As características do cálculo de dose prescrita através deste 

algoritmo foram propostas por Van Esch e colaboradores [28] e comercialmente 

adotadas pela Varian. 

 O algoritmo PDIP é alimentado com uma série de dados dosimétricos medidos 

com o EPID em uma determinada configuração escolhida pelo usuário para cada 

energia de tratamento. Alguns exemplos de dados requeridos neste processo são: uma 

tabela de fatores rendimento para o portal variando-se os tamanhos de campo de 

radiação e também a distribuição medida para uma determinada fluência designada pelo 

fabricante. 

 Já devidamente alimentado e verificado, o PDIP é capaz de gerar doses previstas 

para um determinado campo de radiação gerado por MLC dinâmico. E, depois de 

realizada a irradiação, a comparação das matrizes de dose é efetuada dentro da própria 

ferramenta Portal Dosimetry.  

Chamam-se as distribuições previstas e medidas de matrizes de dose 

simplesmente por hábito adquirido, já que nenhuma delas possui caráter de dose 

absorvida. Isto se deve ao fato da constituição do detector não ser de material água-

equivalente. Sendo assim, não se pode chamar de dose absorvida a leitura indicada na 
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imagem integrada adquirida durante as irradiações do EPID. Para simplificar o uso, o 

fabricante denominou a unidade de medida de referência do portal de Unidades de 

Calibração ou Calibration Units (UC). Esta referência é utilizada tanto no cálculo da 

dose prevista quanto na conversão dos dados de dose medida. 

Esta conversão dos dados de leitura obtidos pelo portal para dose em UC dá-se 

após a calibração em dose do EPID. Este procedimento é realizado através do software 

de gerenciamento do portal, no qual o usuário mede um valor de referência e estabelece 

uma correlação entre este e um valor pré-definido de UC. Sendo que esta mesma 

correlação também é requisito de alimentação do PDIP. 

Diversas ferramentas de análise das distribuições de dose estão disponíveis no 

PD, dentre elas, a análise de dose pontual, a renormalização para análises relativas e os 

perfis de dose para diferentes direções. Além disso, erros de posicionamento do detector 

também podem ser corrigidos através de ferramentas de alinhamento das matrizes. A 

Figura 11 mostra um exemplo de dose prevista para um campo de IMRT em um 

planejamento do tratamento de um tumor de próstata. 

 

 
Figura 11: Imagem prevista pelo algoritmo PDIP para um 
campo de IMRT de um tratamento de um tumor de próstata. 

 

Como ferramenta de comparação entre as matrizes prevista e medida, o software 

possui o modo de Diferença de Dose e o modo de avaliação pelo Índice Gama. A 

Figura 12 mostra uma distribuição dos valores de índice gama para uma comparação 

entre duas matrizes. 
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Figura 12: Distribuição de valores do Índice Gama 
calculados com o uso da ferramenta Portal Dosimetry.  
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido empregando o acelerador linear Trilogy, 

fabricado pela Varian Medical Systems (Palo Alto, CA, EUA), que possui um EPID 

modelo aS500-II e também o sistema de imagens em quilovoltagem OBI versão 1.5. 

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. O acelerador está conectado 

a um servidor central através de uma rede chamada ARIA e possui sistema de gravação 

e verificação chamado 4D Integrated Treatment Console (4DITC) versão 10.2. 

Ademais, os tratamentos de IMRT empregam o MLC modelo Millenium 120, com 60 

lâminas de espessura 0,5 cm e mais 60 lâminas de espessura 1,0 cm, com software de 

gerenciamento versão 7.2. 

 

 

3.1 – Aceitação e calibração do EPID 

 

 

O procedimento de aceitação do EPID foi dividido em duas etapas: aceitação do 

braço mecânico e aceitação do sistema de aquisição de imagens mais unidade de 

detecção. O EPID utilizado neste trabalho possui braço mecânico modelo Exact Arm 

(Figura 13), unidade de detecção de silício amorfo modelo IDU20 e sistema de 

aquisição de imagens IAS3. O nome comercial do conjunto composto pelo sistema de 

aquisição mais unidade de detecção listado acima é PortalVision aS500-II. 

 

 
Figura 13: EPID PortalVision aS500-II sustentado 
por braço mecânico modelo Exact Arm ou E-Arm. 
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Os testes da aceitação assim como todos os movimentos realizados com o portal 

possuem como referência um sistema de coordenadas determinado pelo fabricante. São 

três os movimentos permitidos para o EPID: vertical, longitudinal e lateral. Estes planos 

de movimentação perpendiculares são os mesmos da mesa de tratamento. O sistema de 

coordenadas utilizado pelo detector, assim como os eixos de movimentação do IDU 

estão ilustrados na Figura 14. 

 

 
Figura 14: Sistema de coordenadas utilizado pelo detector EPID e direções de 
movimentação do IDU. 

 

O roteiro de aceitação fornecido pelo fabricante e utilizado durante o 

procedimento no INCA, no final de 2009, listando os testes, metodologias de realização 

dos mesmos e resultados foi adicionado à dissertação a título de consulta no Anexo A. 

 

 

3.1.1 – Aceitação do braço mecânico Exact Arm 

 

 

O primeiro teste da aceitação do Exact Arm consistiu na verificação da posição 

inicial, configurada como zero, do eixo de coordenadas do mesmo. Esta posição é tal 

que o centro do IDU coincida com o isocentro do acelerador quando este está 

posicionado a zero grau (escala Varian IEC) como mostra a Figura 15. Este teste foi 

realizado removendo a capa protetora do portal e utilizando como referência uma 



36 

 

pequena cruz existente na superfície do IDU, que determina a região de pixel central, 

demarcada no processo de fabricação do mesmo. 

Testou-se, também, a estabilidade da posição lateral e longitudinal em uma 

movimentação vertical e toda a área de movimentação possível do IDU nos sentidos 

lateral e longitudinal. Procedeu-se, ainda, à verificação da exatidão do posicionamento 

do portal para uma posição de gantry diametralmente oposta àquela de zero grau. 

Por fim, realizou-se a verificação dos sistemas anticolisão e a possibilidade da 

supressão dos mesmos para manejo de situações de colisão eventual. 

 

 
Figura 15: Trilogy com EPID posicionado 
no isocentro e gantry a zero grau. 

 

 

3.1.2 – Aceitação do aS500-II 

 

 

A primeira parte da aceitação do aS500-II consistiu na verificação da 

configuração e calibração dos modos de aquisição de imagem listados pelo fabricante e 

realizadas pelos engenheiros. Esta configuração se dá de acordo com o modelo do EPID 

e as licenças adquiridas pelo comprador. Com todos os modos de aquisição 

estabelecidos e com a calibração de Dark Field e Flood Field realizada adquiriu-se, à 

título de referência futura, imagens de teste para cada modo. Vale ressaltar que as 
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imagens medidas pelo EPID são salvas em formato DICOM, permitindo, assim, a 

visualização em outros softwares ao gosto do usuário. Usualmente, somente os modos 

de aquisição utilizados na rotina clínica de verificação de posicionamento são calibrados 

pelos engenheiros. O modo de aquisição utilizado na função dosimétrica pode ser 

calibrado também durante a aceitação pelo físico do serviço para uso posterior. 

Por fim, realizou-se um teste envolvendo radiação para se testar o sistema de 

aquisição de imagem e o controle que o mesmo exerce sobre a taxa de dose do 

acelerador. Também procedeu-se a um teste de verificação da qualidade da imagem do 

EPID. Esta verificação de qualidade da imagem foi realizada através da avaliação da 

resolução de contraste da imagem utilizando um fantoma próprio comprado junto com o 

aS500-II. Este fantoma é composto de uma liga metálica em formato de paralelepípedo, 

que apresenta círculos de diferentes diâmetros encravados em uma de suas faces 

(Figura 16), denominado pela Varian de fantoma PortalVision ATP. 

 

 
Figura 16: Fantoma PortalVision ATP. 

 

 

3.1.3 – Calibração do EPID para medidas dosimétricas 

 

 

A calibração do EPID para medidas dosimétricas empregou um modo de 

aquisição de imagem específico do aS500-II denominado Integrated Image ou imagem 



38 

 

integrada. Neste modo o sistema realiza a aquisição de vários frames, enquanto o feixe 

do aparelho está ligado e compõe uma imagem da somatória das contribuições 

expressas em escala de cinza, seja relativa (%) ou absoluta (UC). O procedimento de 

calibração absoluta do EPID para medidas dosimétricas é empregado para que o mesmo 

possa transformar a informação gravada na imagem em tons de cinza em uma unidade 

específica de dose chamada pelo fabricante de Calibration Units ou UC. A relação entre 

UC e dose em gray ou centigray é determinada pelo usuário. 

O primeiro passo para a calibração absoluta do detector consistiu na escolha da 

posição em que o mesmo seria utilizado para adquirir imagens integradas, ou seja, a 

posição em que o físico planeja realizar os controles de qualidade do acelerador e as 

verificações pré-tratamento. A sugestão do fabricante é a utilização da posição zero, ou 

seja, no isocentro, pois assim tem-se disponível uma área útil de 40 x 30 cm² com 

resolução espacial menor do que um milímetro. É importante ressaltar que a calibração 

de DF e FF deste modo de aquisição de imagem deve ser realizada nesta mesma posição 

para aprimorar a precisão destes fatores de correção sobre as imagens adquiridas 

posteriormente. Além disso, a calibração em DF e FF deve ser realizada para cada 

combinação de energia com taxa de dose utilizada, já que a composição de imagem pela 

somatória dos frames é alterada tanto pela energia quanto pela taxa de exposição do 

IDU. 

O procedimento de calibração em dose é realizado através do software de 

configuração do EPID chamado AM Maintenance. Tal procedimento possui duas 

etapas: inserção de um perfil de dose medido e aquisição de dose no portal em uma 

configuração pré-determinada.  

A calibração em FF do modo de aquisição de imagem teve o intuito de corrigir 

na imagem as variações de dose provenientes do feixe do acelerador, produzindo assim 

uma imagem mais plana, porém para avaliações dosimétricas as características de 

simetria e planura do feixe são relevantes. Para que o sistema considere estas 

características, não mais presentes na imagem, deve-se alimentá-lo com dados 

provenientes do comissionamento que estabeleçam o padrão de comportamento real do 

feixe. Estes dados são inseridos na forma de um meio-perfil diagonal do feixe medido 

na profundidade de máxima dose em fantoma de água. De posse deste perfil, o sistema 

projeta o comportamento do feixe para toda a área irradiada considerando uma simetria 

radial. A Figura 17 mostra um gráfico com os meio-perfis utilizados para calibração do 

EPID do Trilogy para as duas energias de fótons. 



 

Inseridos os dados de comportamento do feixe através dos perfis

o segundo passo da calibração que é determinar uma relação 

dose absoluta. O tamanho de campo escolhido para este procedimento assim como 

número de unidades monitoras empregadas é definido pelo físico

sugere a utilização de um campo de 10 x 10 cm² com 100 UM. Após a irrad

detector no setup determinado

correspondente àquela leitura. No INCA empregou

UM em um campo 10 x 10 cm² tanto para 

aquele de 10 MeV. 

Uma vez calibrado em dose

de aquisição de imagens integradas não mais em escala de cinza mas em escala de 

cores, variando de azul para vermelho, de pequenas para altas doses respectivamente 

(Figura 18). 

 

Figura 17: Gráfico com os meio
durante a calibração em dose do EPID.

Inseridos os dados de comportamento do feixe através dos perfis

o segundo passo da calibração que é determinar uma relação entre leitura do EPID e 

dose absoluta. O tamanho de campo escolhido para este procedimento assim como 

número de unidades monitoras empregadas é definido pelo físico. Porém o fabricante 

sugere a utilização de um campo de 10 x 10 cm² com 100 UM. Após a irrad

detector no setup determinado, o sistema pede a inserção do 

quela leitura. No INCA empregou-se a relação de uma 

UM em um campo 10 x 10 cm² tanto para o feixe de fótons de 6 M

Uma vez calibrado em dose, o sistema exibirá as imagens adquiridas pelo modo 

de aquisição de imagens integradas não mais em escala de cinza mas em escala de 

cores, variando de azul para vermelho, de pequenas para altas doses respectivamente 

Gráfico com os meio-perfis diagonais das duas energias de fótons
durante a calibração em dose do EPID. 
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Inseridos os dados de comportamento do feixe através dos perfis, passou-se para 

entre leitura do EPID e 

dose absoluta. O tamanho de campo escolhido para este procedimento assim como 

orém o fabricante 

sugere a utilização de um campo de 10 x 10 cm² com 100 UM. Após a irradiação do 

 valor de dose 

se a relação de uma UC para 100 

6 MeV quanto para 

quiridas pelo modo 

de aquisição de imagens integradas não mais em escala de cinza mas em escala de 

cores, variando de azul para vermelho, de pequenas para altas doses respectivamente 

 
das duas energias de fótons utilizados 
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Figura 18: Imagem de um campo quadrado no EPID já 
convertida para UC e evidenciando a escala de cores. 

 

 

3.2 – Configuração e validação do algoritmo de cálculo de dose prevista PDIP 

 

 

 A configuração do PDIP seguiu as recomendações específicas do fabricante do 

sistema de planejamento e envolveu a aquisição de dados tanto utilizando um objeto 

simulador e câmara de ionização em água quanto medidas diretas no portal já 

devidamente calibrado em dose. É importante mencionar que a configuração foi 

realizada para cada energia de fótons separadamente. 

 Os parâmetros que são adquiridos diretamente no portal são: uma tabela de fator 

de rendimento para diversos tamanhos retangulares e quadrados de campos e, ainda, a 

irradiação de um campo de IMRT com uma fluência específica fornecida pela fabricante 

Varian em duas posições verticais diferentes do EPID (por exemplo 100 cm e 145 cm). 

Esta fluência foi obtida com a movimentação das lâminas com velocidades diferentes e 

seu produto final foi uma configuração em forma piramidal como mostra a Figura 19. 

Para a irradiação nesta configuração, gerou-se um planejamento com dois campos de 

tratamento e importou-se o arquivo do MLC para cálculo das unidades monitoras e 

agendamento do plano para irradiação e aquisição das imagens por dentro da rede 

ARIA. 
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Figura 19: Padrão de fluência, utilizado para configuração do PDIP, 
fornecido pela Varian. 

 

 Além das medidas citadas anteriormente, foram necessárias ainda duas 

configurações especiais: a inserção de um perfil de intensidade e a configuração dos 

valores estabelecidos para a calibração absoluta realizada no acelerador. Este perfil de 

intensidade pode ser adquirido de duas formas, diretamente através dos cálculos do 

algoritmo PBC para a energia de fótons selecionada, partindo do pressuposto que o 

mesmo já esteja configurado, ou aproximando-se o mesmo por um perfil diagonal do 

feixe medido com câmara de ionização de volume pequeno em um fantoma de água na 

profundidade de máxima dose. A configuração escolhida pelo usuário para calibração 

em dose do EPID diretamente no console do acelerador, ou seja o tamanho de campo, 

UM e dose em UC, deve ser reproduzida nas configurações do PDIP. Deve ser 

obervado que a tabela de fatores de rendimento medidos deve também estar 

normalizada de forma a reproduzir a calibração anterior. 

 Finalmente, a fluência utilizada anteriormente na aquisição de dados com EPID 

também precisou ser inserida no algoritmo. 

 Com os dados completos e tendo as imagens das fluências medidas como 

referência, o sistema de planejamento finaliza a configuração do algoritmo calculando 

uma curva de kernel de dose. Este cálculo é realizado através de um processo de 

deconvolução e a curva resultante é utilizada nos cálculos de previsão para a 

determinação dos fatores de espalhamento lateral inerentes ao detector, assim simulando 

a dose de um campo de IMRT com maior precisão e exatidão. 

 Uma curva típica de kernel de dose “k(r)” de um portal aS500-II (Figura 20) 

possui o comportamento matemático de uma somatória de gaussianas, cada uma com 
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amplitude “ai” e largura “σi” variando de acordo com o aumento da distância radial “r”, 

segundo a equação 3. 

 

                  )(�) = ∑ 0�
1
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6

78�
�9"��                           (3) 

 

 

Figura 20: Exemplo de uma curva típica de kernel de dose radial 
(Amplitude vs. Raio em milímetros) para uma energia nominal de 6 MV. 

  

 Uma vez configurado, o algoritmo precisa ser validado para que seu resultado 

seja aceitável de acordo com os padrões listados pelo fabricante e toleráveis pelo 

usuário. Esta validação é feita analisando comparativamente a dose prevista pelo 

algoritmo com a dose medida para a mesma fluência utilizada em sua configuração. 

Como esta distribuição serviu de base para o algoritmo modelar as características do 

acelerador linear, a dose prevista para a mesma deve ser bem próxima do ideal. O 

fabricante recomenda que esta comparação seja realizada utilizando o índice gama com 
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parâmetros de 4% em 4 mm analisando a totalidade dos pontos e julga aceitável 

somente resultados de aprovação percentual superiores à 99%. 

 

 

3.3 – Programa de Controle de Qualidade do EPID 

 

 

A utilização do EPID na rotina clínica de verificação de posicionamento dos 

pacientes e também seu emprego como detector para medidas de dose e verificações 

pré-tratamento de IMRT requerem que o mesmo seja alvo de um conjunto de práticas e 

testes que visam assegurar sua confiabilidade e detectar alterações que possam 

prejudicar seu uso ou pior, produzir respostas e resultados errôneos impactantes nos 

tratamentos dos pacientes. Para tanto, devem ser inseridas práticas específicas de 

controle de qualidade do EPID dentro da rotina de controle de qualidade do serviço de 

radioterapia. 

Tendo como base duas das principais publicações sobre o tema de controle de 

qualidade do EPID [13,48] e adequando as frequências e tolerâncias dos testes à 

realidade de atendimento do aparelho, estabeleceu-se a rotina de controle de qualidade 

do EPID do acelerador linear Trilogy. O produto desta análise são as tabelas de testes 

diários e mensais empregadas na rotina da física médica do INCA presentes no Anexo 

B e apresentadas e discutidas mais a fundo no capítulo de resultados.  

As publicações citadas acima [13,48] não descrevem as metodologias e os 

acessórios que devem ser empregados para realização de cada teste, portanto, os 

materiais e métodos utilizados na rotina de controle de qualidade do EPID são também 

resultados da elaboração do programa. 

 

 

3.4 – Emprego do EPID para CQ do acelerador e verificação de IMRT 

 

 

3.4.1 – CQ de acelerador linear com EPID 

 

 

A primeira aplicação proveniente da calibração em dose do modo de aquisição 

de imagem integrada do EPID é o uso do mesmo para verificação de diferentes 
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parâmetros dosimétricos do feixe, como: simetria, planura e dose no eixo central para 

campos abertos e com acessórios. Como o objetivo do programa de controle de 

qualidade dos aceleradores lineares é identificar alterações dos mesmos que possam 

impactar nos tratamentos dos pacientes, medidas de referência do acelerador podem ser 

adquiridas no EPID, após o comissionamento, para título de comparação com medidas 

rotineiras de controle. Inclusive planos de controle de qualidade com as mais diferentes 

configurações de campos e acessórios podem ser gerados no sistema de planejamento e 

utilizados durante a realização dos testes rotineiros através do sistema de gravação e 

verificação. 

O aS500-II assim como os modelos mais recentes de EPID, inclusive de outros 

fabricantes, ainda não possuem modos de aquisição de imagem dosimétrica para feixes 

de elétrons. Portanto, este dispositivo não pode ser utilizado para verificação de 

estabilidade de feixes de elétrons. 

Anteriormente o controle de qualidade dos aceleradores do INCA era realizado 

com a ajuda de matrizes de detectores portáteis: PTW 2D Array seven29 e MapCheck 

da Sun Nuclear. A implementação do EPID para esta rotina no Trilogy não excluiu a 

utilização das matrizes portáteis devido à verificação também dos feixes de elétrons. 

A análise das imagens de controle de qualidade geradas com o EPID foi 

realizada no software Eclipse versão 8.6, utilizando a aba de trabalho Portal Dosimetry. 

O software disponibiliza várias ferramentas para avaliação da imagem, dentre elas, as 

medidas de dose pontual, o histograma em uma área, os perfis de dose exportáveis, as 

medidas de distância e ângulos e opções de seleção de janelas de exibição de dose 

dentre outros. 

Na rotina de controle de qualidade diário dos feixes de fótons do Trilogy, 

emprega-se a aquisição de campos abertos de ambas as energias, tamanho 10 x 10 cm², 

e também alguns campos com filtros dinâmicos, campo 20 x 20 cm², pois estes são os 

acessórios mais utilizados nos planejamentos. Todos os testes são realizados com o 

EPID na posição zero e empregando a taxa de dose utilizada nos tratamentos dos 

pacientes: 400 cGy/min. São avaliadas dose no eixo central, simetria e planura radial e 

transversal e também doses em eixo central nos campos com filtro. Estes dados são 

condensados e organizados em planilhas próprias e impressos em formato gráfico ao 

final de cada mês. Para avaliação de simetria e planura utilizando o portal, foi 

desenvolvida uma planilha de cálculo destes parâmetros a partir do perfil de dose 

exportado no Portal Dosimetry utilizando o programa Microsoft Excel versão 2007. A 

área do perfil considerada para o cálculo é a área de 80% do tamanho de campo medido 
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e as equações utilizadas para obter a simetria (equação 4) e a planura (equação 5) estão 

listadas à seguir: 

 

                 :;< = 100 |�&? − �&@|/�BCD                 (4) 

 

         EF0G = 100 |��-H-�,- − ���I-�,-|/|��-H-�,- + ���I-�,-|                  (5) 

 

 Nas equações acima a letra “D” representa o valor da dose em gray. Os índices 

“FR” e “FL” indicam o valor relativo a 80% do tamanho de campo analisado para a 

direita e para a esquerda, respectivamente. “Max” e “min” indicam dose máxima e 

mínima dentro da área definida de 80% do tamanho de campo analisado ou 

simplesmente “área”. Finalmente, "cax" indica eixo central do feixe. 

O desempenho do EPID para realização dos testes de filtros dinâmicos e campos 

abertos foi comparado à matriz de câmaras de ionização PTW 2D Array seven29, pois 

esta era utilizada anteriormente para as verificações rotineiras destes acessórios.  A 

comparação dos perfis de campo aberto e com filtro dinâmico, realizada para as 

angulações de 25° e 60°, foi feita por inspeção visual. Optou-se por estas duas 

angulações por representarem a mediana e o máximo entre os valores disponíveis (10°, 

15°, 20°, 25°, 30°, 45°, 60°). Por fim, calcularam-se os desvios entre os valores de 

transmissão das sete angulações de filtros dinâmicos entre os dois dispositivos. Os 

fatores de transmissão foram calculados através da razão entre as medidas com e sem 

filtro, para um campo de 20 x 20 cm². As medidas com o 2D Array foram realizadas em 

setup isocêntrico, com camada de material água equivalente de 1 cm acima dos 

detectores (0,5 cm inerente e 0,5 cm adicionais), para simular condições de 

espalhamento o mais próximo possível do EPID. Como a área da câmara de ionização 

central do 2D Array é de 0,5 x 0,5 cm², o valor de dose no eixo central do EPID foi 

calculado através da média dos pixels dentro de uma área deste mesmo tamanho. 

 

 

3.4.2 – Uso do EPID para verificação pré-tratamento de IMRT 

 

 

O EPID é uma ferramenta muito prática e útil também para a realização de 

verificação pré-tratamento de IMRT, porém a inserção de uma nova metodologia de 
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teste de verificação deve ser comparada ao padrão anteriormente utilizado para 

validação quantitativa ou qualitativa. 

Os casos de IMRT tratados no Trilogy possuíam verificação realizada utilizando 

uma das matrizes de detectores disponíveis no serviço, usualmente o PTW 2D Array 

seven29 por possuir maior área útil frente ao MapCheck. O arranjo utilizado com a 

matriz de detectores para realização de verificação de IMRT era composto adicionando 

duas placas de material água equivalente de 5,0 cm, uma em cima e outra em baixo do 

2D Array, e o detector central alinhado com o retículo do aparelho de forma que as 

câmaras estejam no plano do isocentro de tratamento (Figura 21).  Previamente à 

irradiação dos campos de IMRT, fez-se uma leitura de um campo de referência para 

estabelecer uma relação entre leitura e dose no Array e calculou-se um fator de correção 

aplicado durante o processo de avaliação das distribuições de dose. Utilizando esta 

metodologia a verificação de IMRT com o Array torna-se independente de erros no 

fator de calibração da energia utilizada do acelerador linear. Por fim, foi adquirida uma 

imagem para cada campo de tratamento, incluindo campos divididos pelo sistema de 

planejamento (split fields). Sendo que todos os campos são irradiados com gantry na 

posição zero grau para eliminar a interferência da gravidade sobre as lâminas do MLC. 

 

 
Figura 21: Arranjo experimental utilizado 
para irradiação do sistema PTW 2D Array, 
com duas placas de material água equivalente 
de 5 cm cada, no acelerador linear Trilogy. 
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As matrizes de dose prevista pelo sistema de planejamento Eclipse para a 

verificação, utilizando o 2D Array, foram geradas projetando os campos de tratamento 

em uma tomografia computadorizada do arranjo utilizado e calculadas através do 

algoritmo Pencil Beam Convolution (PBC) versão 8.6.15. E posteriormente exportadas 

em formato DICOM com resolução de aproximadamente 1,05 mm. 

Já o arranjo utilizado para verificação pré-tratamento com o EPID constituiu-se 

no posicionamento do mesmo no isocentro, com o gantry do acelerador na posição zero 

grau. As matrizes de dose foram então adquiridas, convertidas para UC e salvas 

automaticamente pelo 4DITC. Considerando que não houve recalibração em dose do 

detector previamente à irradiação, o mesmo estava sujeito às variações no fator de 

calibração do acelerador. As imagens adquiridas pelo portal foram salvas em formato 

DICOM com resolução espacial de 0,784 mm. 

As distribuições de dose previstas para o EPID foram calculadas pelo software 

Eclipse, utilizando os campos de tratamento e suas fluências como referência, através do 

algoritmo PDIP versão 8.6.15. 

As verificações de concordância entre as matrizes de dose prevista e irradiada 

foram feitas no Portal Dosimetry, no caso do EPID, e no programa Verisoft versão 4.0, 

no caso do 2D Array. As comparações foram feitas empregando o Índice Gama em 

ambos os softwares com parâmetros de 3% de variação de dose em relação à dose 

máxima, 3 mm de distância para aceitação e considerando somente pontos acima de 

20% da dose máxima. Foram observados os valores de gama médio de cada campo e 

também o percentual de pontos cujo valor do índice gama foi superior a um. 

A comparação entre o desempenho do EPID frente o 2D Array foi feita 

simulando verificações pré-tratamento em dez casos selecionados de pacientes tratados 

com IMRT utilizando a modalidade Sliding-window, sendo cinco com tumores de 

cabeça e pescoço, dois com tumores no sistema nervoso central, um com tumor de canal 

anal e dois com tumores de próstata. Ressaltando que um dos IMRTs de próstata foi 

feito com fótons de energia 10 MeV enquanto os demais casos foram todos com energia 

de 6 MeV. O número de campos de tratamento variou de caso a caso, mas o valor total 

de campos avaliados foi de setenta e oito. 

Compararam-se então as médias dos percentuais de aprovação e do gama médio 

das duas análises para cada um dos dez casos e estudou-se as correlações entre os 

resultados. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 – Aceitação e calibração do EPID 

 

 

4.1.1 – Aceitação do braço mecânico Exact Arm 

 

 

O primeiro teste realizado durante a aceitação do braço mecânico do EPID foi a 

verificação de sua calibração. A cruz demarcada pelo fabricante na superfície da IDU do 

portal deveria coincidir com o reticulado do aparelho nos eixos lateral e longitudinal 

dentro de uma margem de erro de mais ou menos 1 mm, estando o acelerador na 

posição zerada. Já a posição vertical foi comparada ao telêmetro do aparelho e deveria 

indicar uma distância de 98,8 cm, novamente com margem de erro de 1 mm. Somente 

encontrou-se desvio mensurável por inspeção visual no eixo longitudinal, 

correspondente a 0,5 mm na direção do gantry. A precisão de posicionamento do braço 

mecânico foi testada aferindo a mesma coincidência citada acima, porém com o gantry 

posicionado a 180°. Nesta nova configuração identificou-se novamente somente um 

desvio no sentido longitudinal de 1,5 mm, não atingindo a margem de erro tolerável de 

2 mm. 

As diferenças entre os desvios encontrados nas duas posições analisadas devem-

se ao fato da calibração da origem do IDU ser realizada a zero grau, desconsiderando o 

movimento conhecido como sag do gantry. Este movimento é ocasionado pela atuação 

da força da gravidade sobre o cabeçote do aparelho, partindo do princípio que o mesmo 

não possui um contrapeso oposto para compensar o torque produzido pelo seu peso. O 

sag do gantry gera um erro aproximado de 0,35 mm no Trilogy de acordo com 

informações do fabricante. Este desvio é percebido através da análise de coincidência 

entre o reticulado do aparelho e o plano do isocentro do mesmo. Observa-se, quando na 

posição zero grau, que o reticulado apresenta desvio em direção ao gantry de alguns 

décimos de milímetros. Já na posição oposta o desvio apresentado muda de sentido. 

Como se calibrou o IDU na posição zero, o erro encontrado na posição oposta é a soma 

do desvio do próprio braço mecânico com o desvio acumulado do movimento de sag. 

Sendo assim, a tolerância do teste de exatidão deve ser realmente maior. 
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O impacto deste desvio medido sobre a utilização do EPID para verificação de 

posicionamento dos pacientes é pequeno, pois a dimensão destes é bem inferior à 

dimensão das margens de erro de posicionamento consideradas nos tratamentos. Este 

impacto torna-se maior quando considerado a realização de imagens com gantry girado, 

pois o desvio pode ultrapassar 1 mm mesmo nas posições laterais se considerarmos que 

as mesmas apresentam erros intermediários entre os dois valores medidos. 

Quando se analisa o impacto de tal erro sobre verificações dosimétricas, 

principalmente para controle de qualidade de IMRT, este desvio de aproximadamente 

1 mm torna-se importante. Como a maioria das verificações de IMRT realizadas no 

INCA são com gantry estático na posição zero, o desvio medido na posição longitudinal 

é quase insignificante perto do parâmetro de análise de distância para aceitação de 3 mm 

utilizado durante a análise Gama. Porém, caso a conduta escolhida para verificação pré-

tratamento de IMRT fosse com irradiações nas posições exatas de tratamento, observar-

se-ia provavelmente um decréscimo no percentual de aprovação dos campos com gantry 

próximo de 180°. Neste último caso uma análise completa do mapa dos desvios em 

função da angulação do gantry poderia ser realizada pelo físico médico e o mesmo 

poderia então aplicar correções específicas para cada campo. A situação em que o 

desvio de posicionamento do EPID mais impacta é na realização de procedimentos de 

verificação pré-tratamento de RapidArc, pois o gantry realiza movimentos em arco 

durante estes procedimentos, sendo assim, impossível quantificar um desvio específico 

e consequentemente corrigi-lo. Nestas condições, o físico médico deveria considerar 

esta incerteza, inerente ao processo de aquisição das imagens, durante a análise dos 

dados. 

Considerando a utilização do EPID para realização de imagens portais, 

normalmente realizadas com posicionamento vertical do mesmo à 50 cm do isocentro, 

testou-se a estabilidade de posicionamento lateral e longitudinal do detector ao longo da 

movimentação vertical do Exact Arm. Mediram-se desvios inferiores à margem de erro 

de 2 mm nas duas coordenadas. 

Por fim constatou-se que o intervalo de ação dos eixos de movimentação lateral 

e longitudinal do EPID são superiores aos valores mínimos indicados pela Varian e 

também se verificou o funcionamento de todos os mecanismos de segurança e a 

interrupção de movimentação do acelerador quando os mesmos são acionados. Dentre 

os mecanismos de segurança destacam-se os detectores de colisão associados à capa 

protetora do EPID, que impedem que o mesmo seja comprimido contra a mesa de 
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tratamento ou contra o paciente, através da inativação do movimento vertical do Exact 

Arm.  

 

 

4.1.2 – Aceitação do aS500-II 

 

 

O sistema aS500-II do Trilogy possui os seguintes modos de aquisição de 

imagem: simples, contínua e integrada. Contatou-se a configuração de todos os três 

modos durante a aceitação do EPID, assim como a existência da calibração DF e FF no 

modo de aquisição de imagem simples, empregado na realização de imagens portais 

para verificação de posicionamento do paciente e nos testes posteriores de qualidade de 

imagem do IDU. 

A qualidade da imagem do EPID está intimamente relacionada à dose entregue 

ao paciente e o IAS3 exerce controle sobre a taxa de dose do acelerador para regular a 

exposição de forma a obter uma boa qualidade, porém sem expor desnecessariamente o 

paciente. Inclusive, o feixe do acelerador é automaticamente desligado após atingir a 

exposição adequada, exibindo na tela do operador uma mensagem chamada “CDOS”. O 

teste empregado para avaliar este controle do IAS sobre a taxa de dose foi realizado 

medindo-se o valor de centésimos de unidades monitoras por frame de uma imagem 

teste. Para o modo de aquisição de imagem simples o fabricante fornece o valor de 

referência de 73 cUM/frame com tolerância de mais ou menos 1 cUM/frame. O valor 

obtido durante a aceitação foi de 74 cUM/frame. 

Por fim, realizou-se a análise da qualidade de imagem do EPID, na posição 

vertical +40 cm, utilizando o fantoma PortalVision ATP e medindo-se o número de 

círculos visíveis para exposições com ambas as energias de fótons. O modo de 

aquisição de imagem empregado foi o modo simples, porém na configuração de maior 

qualidade de imagem, ou seja, com exposição de três unidades monitoras. O padrão de 

círculos e respectivas profundidades visualizadas em uma imagem com bom nível de 

contraste é descrito pelo fabricante do fantoma em função do potencial de 

megavoltagem empregado, como mostra a Figura 19. Para energias mais baixas, entre 4 

e 8 MeV, deve-se obervar os círculos de maior diâmetro em todas as profundidades; já 

para energias com maior penetração, entre 10 e 25 MeV, deve-se visualizar os círculos 

de maior diâmetro até a profundidade de 0,5 mm (correspondente à letra “D” na Figura 

22). Para facilitar a visualização empregam-se as ferramentas de zoom e ajuste do 



51 

 

intervalo de escala de cinza visualizado na imagem. As imagens adquiridas durante a 

aceitação para ambas as energias (Figura 23) possibilitaram bom padrão de contraste 

com visualização de todos os círculos de maior diâmetro; além disto, observa-se 

também boa resolução para os círculos menores em baixas profundidades. 

 
Figura 22: Padrão esperado de visualização 
de círculos para o fantoma PortalVision ATP 
para diferentes energias de fótons. 

 

 
Figura 23: Imagens para avaliação de baixo contraste para as energias de 6 MeV 
(esquerda) e 10 MeV (direita), destacando em vermelho os círculos visíveis. 

 

 

4.1.3 – Calibração do EPID para medidas dosimétricas 

 

 

A calibração do EPID para medidas dosimétricas, realizada como descrito no 

capítulo anterior, estabelece uma conexão entre a leitura do EPID e a dose absoluta em 

centigray. A abordagem adotada é uma escolha do físico médico. No INCA, optou-se 

por utilizar uma relação de 100 UM para 1 UC para ambas as energias de fótons. Esta 

relação foi escolhida para facilitar o comissionamento do PDIP, pois a tabela de 
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rendimento do acelerador, quando normalizada para o campo 10 x 10 cm², já estará 

automaticamente ajustada para o fator de calibração utilizado diretamente no acelerador. 

A metodologia seguida no INCA leva em conta que a medida de dose utilizando 

o EPID só será empregada para duas funções: controle de qualidade diário e verificação 

de IMRT. Para as matrizes medidas durante o controle de qualidade do acelerador 

linear, todas as análises são relativas à dose no eixo central do campo; portanto, 

independem da calibração do EPID. O cálculo de simetria e planura depende apenas da 

característica linear do EPID com a dose, pois isto gera sensibilidade suficiente para 

detecção do padrão de variação de dose nos perfis do feixe. Já a verificação dos 

planejamentos de IMRT utiliza, como referência para avaliação, as matrizes de dose 

planejada calculadas pelo PDIP e o mesmo é configurado de forma a reproduzir a 

mesma relação entre UM e UC da calibração absoluta. Sendo assim, a comparação 

torna-se possível, pois ambas as distribuições estão na mesma unidade e possuem a 

mesma calibração, independente de uma UC equivaler ou não a 1 cGy. 

A utilização do EPID para realização de dosimetria in vivo pode exigir uma 

abordagem de calibração diferenciada, pois o intuito do procedimento é avaliar a dose 

direta detectada pelo EPID e não compará-la com distribuições de doses previstas. Para 

estabelecer uma relação direta entre leitura do portal e dose em centigray devem-se 

comparar as leituras do mesmo com doses medidas com câmara de ionização para um 

mesmo arranjo experimental. Considerando que a espessura de água equivalente do 

portal é de aproximadamente 1 cm, devem-se realizar as medidas com câmara de 

ionização na mesma profundidade e considerando todas as peculiaridades de realização 

de medidas em condições diferentes do equilíbrio eletrônico de partículas. Estas 

considerações são pertinentes, pois esta espessura equivalente do portal é inferior à 

profundidade de máxima dose para energias de 6 MeV, em torno de 1,5 cm, e esta 

diferença cresce com o aumento da energia. Análises sobre metodologias de calibração 

em centigray, inclusive sobre o tipo de câmara utilizada para tal procedimento, foram 

realizadas por Wendling e colaboradores [49] e Pasma e colaboradores [50]. 

 

 

4.2 – Configuração e validação do algoritmo de cálculo de dose prevista PDIP. 

 

 

 Foram realizadas medidas de fator rendimento relativo com o EPID, para as duas 

energias de fótons, utilizando diferentes tamanhos de campos entre 3 e 38 cm em ambas 
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as direções de detecção do portal. Como o tamanho máximo do EPID na direção Y é 

inferior a 38 cm, algumas irradiações foram realizadas com o colimador rotacionado em 

90° para obterem-se os valores referentes aos campos entre 28 e 38 cm. Esta 

configuração não altera significativamente o cálculo do fator rendimento relativo, pois o 

mesmo é medido na direção do eixo central do feixe. As tabelas 2 e 3 mostram os 

valores dos fatores rendimento obtidos, normalizados para o campo 10 x 10 cm², pois o 

mesmo foi escolhido como o de referência para a calibração absoluta. 

 

Tabela 2: Fatores de rendimento relativo para o feixe de fótons de 6 MeV medidos com 
o EPID e normalizados para o campo 10 x 10 cm². 

 
 

Tabela 3: Fatores de rendimento relativo para o feixe de fótons de 10 MeV medidos 
com o EPID e normalizados para o campo 10 x 10 cm². 

 

 

 Observa-se nas tabelas que os valores obtidos são similares para ambas as 

energias, porém a diferença aumenta ligeiramente com o aumento do tamanho de 

campo. Este comportamento é mais bem visualizado no gráfico da Figura 24. 

 Durante a configuração do algoritmo PDIP, o mesmo possibilita um reajuste dos 

valores de rendimentos relativos medidos para adequá-los à calibração absoluta prévia 

do modo de aquisição de imagens integradas. Os fatores relativos aos campos 

retangulares ausentes na tabela inserida são calculados pelo software através de 

interpolação linear. 
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Figura 24: Curvas de fator rendimento relativo normalizado para os 
campos quadrados considerando as duas energias de fótons, 6 e 
10 MeV. 

 

 Deu-se prosseguimento à configuração do algoritmo copiando as curvas de 

perfis de intensidade para ambas as energias de fótons dos respectivos algoritmos PBC 

configurados (figuras 25 e 26). Nota-se que estas curvas são, realmente, similares às 

curvas de meio-perfil de dose diagonal mostradas na Figura 17, justificando assim a 

recomendação do fabricante de se utilizarem os perfis diagonais durante a alimentação 

dos dados do PDIP caso o usuário ainda não tenha configurado o PBC e não possa 

extrair deste o perfil de intensidade. 

 

 
Figura 25: Perfil de intensidade para o feixe de 6 MV na 
profundidade de 1,5 cm. 
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Figura 26: Perfil de intensidade para o feixe de 10 MV na 
profundidade de 2,5 cm. 

 

 Posteriormente, inseriram-se os dados de movimentação de lâminas do arquivo 

de fluência ideal cedido pela Varian para este procedimento; assim como as matrizes de 

doses medidas irradiando-se campos calculados no Eclipse para esta mesma fluência já 

convertida em fluência real. Lembrando que o fabricante recomenda a irradiação destas 

matrizes em duas posições verticais diferentes do EPID para aumentar a precisão do 

modelamento da curva de kernel.  

 Ao final do processo de entrada dos dados adquiridos, o sistema de planejamento 

calcula as curvas de kernel utilizando uma metodologia de deconvolução. Esta 

metodologia tem como objetivo estimar o padrão de espalhamento do EPID, não por 

meio de modelos teóricos ou simulações; mas sim, partindo da fluência ideal inserida, 

ajustar os fatores da curva de kernel até produzir resultados bem próximos às matrizes 

de dose irradiadas. 

 As curvas de kernel obtidas (Figura 27) ao final da configuração do PDIP para 

as duas energias de fótons são ligeiramente diferentes. Observou-se que o espalhamento 

lateral gerado pela energia nominal de 10 MV é ligeiramente superior ao espalhamento 

da energia nominal de 6 MV. 
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Figura 27: Curvas de Kernel calculadas pelo PDIP para ambas as energias de fótons, 
exibindo a intensidade relativa da dose (em escala logarítmica) em função da distância 
em relação ao eixo central. 
 

 A validação do cálculo de dose prevista proposta pela Varian envolve a geração, 

agendamento e irradiação de planos de verificação produzidos no Eclipse. Novamente, 

utiliza-se como fluência de referência o mesmo arquivo fornecido pelo fabricante e 

empregado na configuração do algoritmo. Os planos de IMRT são calculados em 

tomografias de fantomas utilizando valores fixos de unidades monitoras, e convertidos 

em planos de verificação, através do cálculo do PDIP, para um dado arranjo 

experimental do EPID (usualmente a mesma condição em que se realizou a calibração 

absoluta). Este plano de verificação, contendo as imagens de dose previstas (Figura 28), 

é então aprovado e realiza-se a irradiação no acelerador e consequente aquisição de 

matrizes de dose medidas. De posse das duas matrizes de dose, realizou-se a 

comparação das mesmas no software Eclipse, utilizando o Portal Dosimetry, através da 

avaliação pelo Índice Gama. Fez-se a análise empregando parâmetros de 4% de 

diferença de dose em relação à dose máxima da matriz e 4 mm de distância para 

aceitação, sem definição de área de interesse ou limiar de dose. A tolerância estipulada 

pelo fabricante para determinação de uma boa configuração do algoritmo é a obtenção 

de ao menos 99% de pontos aprovados na análise acima. 

 Os resultados de validação dos cálculos do PDIP para o Trilogy do INCA foram 

satisfatórios, apresentando percentuais de aprovação de 99,53% e 99,40% para as 

energias de 6 e 10 MeV, respectivamente. 

 Além da análise pelo Índice Gama, o Portal Dosimetry permitiu também a 

comparação visual direta de perfis de dose sobrepostos das matrizes nas direções 

longitudinal (inplane) e lateral (crossplane). Os resultados destas comparações para 
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ambas as energias são apresentados nas figuras 29 e 30, sendo as curvas azuis relativas 

às doses medidas e as curvas vermelhas relativas às doses previstas. 

 

 
Figura 28: Matriz de dose prevista calculada pelo PDIP.  

 

 
Figura 29: Validação do cálculo de dose prevista do PDIP por comparação com a dose 
irradiada para a energia nominal de 6 MV. Na parte superior são apresentados os perfis 
nas direções inplane (direita) e crossplane (esquerda). Inferiormente os dados da 
avaliação gama, na qual as regiões em verde indicam aprovação e a região em laranja 
indica pontos reprovados. 
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Figura 30: Validação do cálculo de dose prevista do PDIP por comparação com a dose 
irradiada para a energia nominal de 10 MV. Na parte superior são apresentados os perfis 
nas direções inplane (direita) e crossplane (esquerda). Inferiormente os dados da 
avaliação gama, na qual as regiões em verde indicam aprovação e a região em laranja 
indica pontos reprovados. 
 

 A fluência ideal utilizada nesta validação, quando convertida em movimentação 

de lâminas, produz um padrão em que todas as lâminas dinâmicas iniciam e finalizam 

seus movimentos ao mesmo tempo. Ou seja, as diferentes regiões da “pirâmide” 

possuem lâminas se movendo com velocidades diferentes de forma que o tempo de 

exposição das mesmas seja igual. Dado este padrão, pode-se inferir que a região de 

maior área, ou “base da pirâmide”, requer lâminas mais velozes que as demais. Sendo 

assim, o MLC é mais exigido nestas áreas, o que culmina em piores valores de 

aprovação de pontos na análise pelo índice gama. Este comportamento é observado para 

ambas as energias.  

 Nota-se também que as regiões de início e término da movimentação das 

lâminas, ou seja, as regiões em que os motores precisam gerar acelerações ou 

desacelerações também estão mais sujeitas a variações e consequentemente à 

reprovação na análise comparativa. 
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 A análise visual da superposição dos perfis de dose em ambas as direções mostra 

também boa concordância, porém nota-se uma tendência de sobredosagem nas matrizes 

medidas na direção longitudinal no sentido da mesa do acelerador. Este comportamento 

deve-se ao processo de retroespalhamento de dose no braço mecânico do portal. Este 

efeito é mais bem descrito e discutido na seção 4.4, durante a avaliação de desempenho 

do EPID para realização de testes de controle de qualidade do acelerador. A 

concordância entre os perfis na direção lateral também foi significativa, porém 

observam-se maiores diferenças de dose na região correspondente ao “ápice da 

pirâmide” para ambos os feixes de fótons. Esta pequena diferença pode ser gerada por 

cálculos imprecisos nas regiões de dose sob forte influência do efeito de borda das 

lâminas. Como o sistema de planejamento trata as bordas das lâminas do MLC como 

regiões retas para cálculo de dose prevista, e as mesmas são, na prática, regiões 

convexas, as regiões de penumbra são subestimadas e as doses superestimadas. 

 

 

4.3 – Programa de controle de qualidade do EPID 

 

 

O programa de controle de qualidade do EPID do acelerador Trilogy foi 

desenvolvido considerando diferentes recomendações, seja do fabricante ou de 

publicações sobre o tema, e ponderado frente à realidade de recursos e atendimento 

assistencial do acelerador. A rotina de tratamento do Trilogy inicia-se por volta das sete 

horas da manhã e encerra-se em torno das dezoito horas, totalizando, aproximadamente, 

50 pacientes tratados por dia. Durante este período há uma janela de 40 minutos 

reservada para a física médica para a rotina diária de controle de qualidade de todo o 

acelerador. 

O Trilogy, durante o período de confecção deste trabalho, realizava as 

modalidades de tratamento de IMRT, RapidArc e IGRT com o EPID. Além disso, 

estavam em implementação o IGRT com o OBI, o cone-beam CT também com o OBI e 

o Gating respiratório. Todas essas técnicas demandam ferramental diferenciado, maior 

tempo de tratamento e também testes de verificação e controle de qualidade específicos. 

Esta gama de atividades de controle de qualidade precisa ser então diluída ao longo da 

rotina diária, semanal e mensal, para preservar a funcionalidade e acurácia dos 

equipamentos, porém sem reduzir significativamente o potencial de atendimento do 

aparelho. 
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Os testes e tolerâncias abordados no programa de controle de qualidade 

desenvolvido para o EPID são recomendações dos trabalhos de Herman e colaboradores 

[48] e Klein e colaboradores [13], ajustados aos padrões de referência e tolerâncias da 

aceitação. Ambos os estudos foram desenvolvidos pela Associação Americana de 

Físicos em Medicina (AAPM), sendo o artigo de Herman e colaboradores mais antigo, 

2001, porém focado especificamente na implantação e utilização dos EPIDs; já o artigo 

de Klein e colaboradores é mais recente (2009) e abrange testes de controle para todo o 

acelerador, inclusive para OBI, MLC e filtros dinâmicos. 

Optou-se por dividir os testes do programa de controle de qualidade 

desenvolvido em três frequências: diários, mensais e anuais. Geraram-se então planilhas 

auxiliares para registro dos testes diários e mensais, contidas no Anexo B, e um caderno 

específico para anotações referentes aos testes anuais. Estes últimos são realizados 

conjuntamente ao teste anual do acelerador. 

Os testes diários abrangem os parâmetros principais de utilização do EPID: a 

conferência de coincidência entre o centro da imagem adquirida e o isocentro do 

acelerador, com o gantry na posição zero grau; a verificação da eficácia de 

posicionamento do braço automatizado; além dos testes relacionados à segurança. 

A verificação da estabilidade e reprodutibilidade de posicionamento é realizada 

medindo-se a distância do foco do acelerador à superfície da capa do EPID, para uma 

dada configuração, todos os dias, e comparando o valor medido ao valor pré-

estabelecido durante a aceitação, com tolerância de 2 mm. Já o teste de coincidência 

entre os eixos de coordenadas de portal e do acelerador, também com tolerância de 

2 mm, pode ser realizado empregando a bandeja graticulada (Figura 31) acoplada ao 

gantry. Esta coincidência também pode ser verificada utilizando um objeto simulador 

que possua um radiopaco pequeno que possa ser posicionado no isocentro do acelerador 

através do alinhamento com os lasers da sala de tratamento. Junto ao acelerador Trilogy, 

como componente do conjunto de verificação do OBI, foi adquirido um fantoma cúbico 

de dimensões 5 x 5 x 5 cm³ com radiopaco central esférico de diâmetro 2 mm. Optou-

se, então, por utilizar este fantoma para a verificação de coincidência entre os eixos de 

coordenadas pela praticidade de posicioná-lo apenas uma vez e realizar esta verificação 

tanto para o EPID quanto para o OBI. As figuras 32 e 33 ilustram o posicionamento do 

fantoma cúbico e um exemplo de imagem do mesmo com o EPID, respectivamente. A 

imagem do fantoma é então avaliada no software Eclipse para quantificar o desvio entre 

o centro da imagem e o centro do radiopaco. 
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Figura 31: Bandeja graticulada com 
radiopacos espaçados para projetar pontos 
de 1 em 1 cm no isocentro do aparelho. 

 

Os testes diários de segurança envolvem a verificação de funcionamento dos 

dispositivos anti-colisão da capa protetora do EPID e também do braço Exact Arm. A 

interrupção dos movimentos do acelerador quando acionados os interlocks de segurança 

é averiguada mensalmente. 

 

 
Figura 32: Fantoma cúbico posicionado para verificação de isocentro (à esquerda) 
alinhado aos lasers da sala (canto inferior direito). 
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Figura 33: Avaliação de coincidência entre os isocentros do EPID (cruz amarela) e do 
Trilogy (radiopaco do fantoma cúbico). a) Imagem medida original. b) Imagem 
trabalhada com filtro. c) Ampliação da região central da imagem trabalhada. d) Medida 
do desvio utilizando as ferramentas do Eclipse. 

 

Apesar de recomendado por Herman e colaboradores [48], não se optou pela 

realização de verificação da qualidade de imagem do EPID diariamente, pois este é um 

teste que consumiria maior tempo. Além disso, a estabilidade dos portais mais recentes, 

de silício amorfo, é superior à estabilidade dos sistemas abordados no estudo citado 

(câmaras CCD e câmara de ionização líquida). 

A planilha de testes mensais foi elaborada seguindo as recomendações de Klein 

e colaboradores [13]. São abordadas verificações de coincidência do isocentro do EPID, 

preservando a tolerância, para irradiações utilizando os quatro ângulos principais (0°, 

90°, 180° e 270°); conferência de escala da imagem utilizando o fantoma cúbico, com 

tolerância de 2 mm; e o teste de qualidade de imagem utilizando o fantoma ATP para 

ambas as energias de fótons. 
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Como o modo de aquisição de imagens dosimétricas é utilizado, rotineiramente, 

tanto para os controles de qualidade dos feixes do acelerador como para a verificação 

dos tratamentos de IMRT, a calibração absoluta deste modo deve ser verificada 

mensalmente para as condições de maior uso. No serviço de física médica do INCA as 

combinações de energia nominal e taxa de dose mais utilizadas são: 6 MeV com 

400 cGy/min e 600 cGy/min e 10 MeV com 400 cGy/min. Esta verificação de 

constância de calibração é realizada comparando-se os resultados da dosimetria absoluta 

mensal dos feixes com os valores obtidos de leitura do EPID com campo 10 x 10 cm², 

na posição isocêntrica, para as três condições listadas. 

Os testes anuais abrangem os testes mensais, porém adicionando-se a verificação 

de precisão da movimentação do EPID em todas as coordenadas, utilizando 2 mm de 

tolerância. São realizadas anualmente também novas calibrações de DF e FF dos modos 

de aquisição de imagem, inclusive o modo dosimétrico. Estas também são efetuadas, 

excepcionalmente, quando identificada a piora na qualidade da imagem durante as 

avaliações de filmes portais dos pacientes. 

A identificação de erros acima da tolerância para qualquer um dos testes 

mecânicos resulta em nova calibração do parâmetro e o mau funcionamento dos 

sistemas de segurança são corrigidos pelos engenheiros da Varian. 

A tabela 4 mostra um resumo dos testes, e frequências dos mesmos, 

determinados pelo programa de controle de qualidade do EPID. 

 

Tabela 4: Tabela de testes e frequências do programa de controle de qualidade do 
EPID. 

Testes Diários 
Sistemas anti-colisão na capa do EPID e no Exact Arm 

Distância foco-superfície no EPID 
Coincidência entre isocentros do EPID e do acelerador (Gantry = 0°) 

Testes Mensais 
Interrup. dos movimentos quando acionados os sistemas anti-colisão 

Coincidência entre isocentros do EPID e do acelerador (Gantry = 0°, 90°, 180° e 270°) 
Escala da imagem do EPID 

Qualidade de imagem do EPID (6 e 10 MV) 
Contância do fator de calibração dosimétrico do EPID (Energias e taxas de dose 

utilizadas) 

Testes Anuais 
Repetição dos testes mensais 

Nova calibração de Dark Field e Flood Field dos modos de aquisição de imagem 
utilizados 

Verificação de precisão de movimentação de EPID em todas as coordenadas 
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4.4 – Emprego do EPID para CQ do acelerador e verificação de IMRT 

 

 

4.4.1 – CQ de acelerador linear com EPID 

 

 

Os testes de controle da qualidade do acelerador linear para os feixes de fótons 

sem acessórios são realizados através de uma irradiação única para cada energia. A 

partir da distribuição de dose bidimensional calculam-se os valores de simetria e planura 

para as direções longitudinal (inplane) e lateral (crossplane) e também obtém-se o valor 

de dose absoluta no eixo central para verificação de constância do fator de calibração do 

feixe. A Figura 34 mostra um exemplo de medida com o EPID de um campo 

10 x 10 cm² para as energias de 6 e 10 MeV bem como os valores calculados de 

simetria e planura utilizando as equações 4 e 5 (página 45). 

As medidas de perfis de campo aberto do EPID foram comparadas as medidas 

utilizando a matriz PTW 2D Array seven29 (figuras 35 e 36), sendo que ambos os perfis 

foram normalizados pela dose no eixo central. O desempenho de ambos os detectores se 

mostrou bastante similar, destacando a maior resolução espacial do EPID, que faz com 

que o mesmo seja mais preciso nas avaliações de dose em regiões de penumbra. As 

pequenas diferenças encontradas na direção longitudinal, assim como os maiores 

valores de simetria e planura deste perfil, devem-se ao efeito de retroespalhamento do 

braço mecânico do EPID. Este efeito é recorrente em diversas análises desta seção e é 

melhor descrito na subseção 4.4.1.1. 

Observa-se pelos perfis de dose das figuras 34 a 36 que o fator de 

retroespalhamento é mais acentuado para a energia nominal de 6 MV, culminando 

inclusive com piores valores de simetria e planura quando se compara o perfil 

longitudinal com o perfil lateral. 

A confiabilidade do uso do EPID para verificação de calibração de feixes de 

fótons foi alvo de um trabalho de Budgell e colaboradores [33]. Os autores encontraram 

excelente concordância entre a dose medida com EPID e a dose medida com uma 

câmara de ionização, 95% dos resultados com desvio inferior a 1,3%, para energias de 6 

e 8 MeV. A mesma concordância e reprodutibilidade foram também obtidas para a 

análise das características de simetria e planura dos feixes. 
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Figura 34: Perfis de campos 10 x 10 cm² nas direções inplane e crossplane, com os 
respectivos valores de simetria e planura, para as energias de 6 MeV (esquerda) e 
10 MeV (direita), medidos com o EPID. 

 

 
Figura 35: Perfis comparativos de campo aberto nas direções inplane (esquerda) e 
crossplane (direita), para a energia nominal de 6 MV. Os pontos vermelhos foram 
medidos com o PTW seven29 e a linha azul com o EPID. 
 

 
Figura 36: Perfis comparativos de campo aberto nas direções inplane (esquerda) e 
crossplane (direita), para a energia nominal de 10 MV. Os pontos vermelhos foram 
medidos com o PTW seven29 e a linha azul com o EPID. 



 

Os testes de filtros dinâmicos são realiz

uma avaliação para cada uma das sete angulações de filtro, variando de 10° a 60°. São 

adquiridas imagens nas duas direções possíveis: IN e OUT. Testam

do filtro, pois a variação de dose dos mesmos é 

movimento dinâmico dos dois colimadores Y. Na direção IN quem se movimenta é o 

colimador Y1 e na direção OUT quem se movimenta é o Y2. Como o movimento destes 

colimadores é independente, quando somente um possuir erro serã

alterações na realização do filtro dinâmico em uma única direção.

Os perfis de dose medidos para os campos com filtros dinâmicos para ambas as 

energias de fótons (figuras 3

variações de intensidade do feixe. Os perfis foram renormalizados para a dose no eixo 

central para facilitar a visualização. Observou

similar em todos os perfis medidos na direção lateral (

 

Figura 37: Perfis de campos com filtros dinâmicos na direção longitudinal (
para a energia nominal de 6 MV

 

Os testes de filtros dinâmicos são realizados de forma semanal no INCA, sendo 

uma avaliação para cada uma das sete angulações de filtro, variando de 10° a 60°. São 

adquiridas imagens nas duas direções possíveis: IN e OUT. Testam-se as duas direções 

do filtro, pois a variação de dose dos mesmos é atingida pelo aparelho através do 

movimento dinâmico dos dois colimadores Y. Na direção IN quem se movimenta é o 

colimador Y1 e na direção OUT quem se movimenta é o Y2. Como o movimento destes 

colimadores é independente, quando somente um possuir erro serã

alterações na realização do filtro dinâmico em uma única direção. 

Os perfis de dose medidos para os campos com filtros dinâmicos para ambas as 

energias de fótons (figuras 37 a 40) evidenciaram a boa sensibilidade do EPID para as 

intensidade do feixe. Os perfis foram renormalizados para a dose no eixo 

central para facilitar a visualização. Observou-se um padrão de simetria e planura muito 

similar em todos os perfis medidos na direção lateral (crossplane). 

ampos com filtros dinâmicos na direção longitudinal (
de 6 MV medidos com o EPID. 
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colimador Y1 e na direção OUT quem se movimenta é o Y2. Como o movimento destes 

colimadores é independente, quando somente um possuir erro serão introduzidas 

Os perfis de dose medidos para os campos com filtros dinâmicos para ambas as 

) evidenciaram a boa sensibilidade do EPID para as 

intensidade do feixe. Os perfis foram renormalizados para a dose no eixo 

se um padrão de simetria e planura muito 

 
ampos com filtros dinâmicos na direção longitudinal (inplane) 



 

Figura 38: Perfis de campos com filtros dinâmicos na direção lateral (
a energia nominal de 6 MV
 

Figura 39: Perfis de campos com filtros dinâmicos na direção longitudinal (
para a energia nominal de 10 MV medidos com o EPID.
 

Perfis de campos com filtros dinâmicos na direção lateral (crossplane
de 6 MV medidos com o EPID. 

Perfis de campos com filtros dinâmicos na direção longitudinal (
de 10 MV medidos com o EPID. 
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crossplane) para 

 
Perfis de campos com filtros dinâmicos na direção longitudinal (inplane) 



 

Figura 40: Perfis de campos com filtros dinâmicos na direção lateral (
a energia nominal de 10 MV
 

 O desempenho do EPID para 

comparado à matriz de câmaras de ionização PTW 2D Array 

relativas dos perfis nas direções 

25° e 60°. Para ambas as energias de fótons empregou

Todos os perfis foram renormalizados utilizando a dose do eixo central. Os resultados 

dos perfis encontrados são apresentados nas fi

nominal do feixe. 

 

Figura  41: Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 25° na direção OUT
EPID e o PTW 2D Array, para a 
 

Perfis de campos com filtros dinâmicos na direção lateral (crossplane
de 10 MV medidos com o EPID. 

O desempenho do EPID para a realização dos testes de filtros dinâmicos foi 

comparado à matriz de câmaras de ionização PTW 2D Array seven29.  As medidas 

relativas dos perfis nas direções inplane e crossplane foram realizadas para os filtros de 

25° e 60°. Para ambas as energias de fótons empregou-se filtros nas direções IN e OUT. 

Todos os perfis foram renormalizados utilizando a dose do eixo central. Os resultados 

dos perfis encontrados são apresentados nas figuras 41 a 44 divididos por 

Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 25° na direção OUT
para a energia nominal de 6 MV. 
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crossplane) para 

realização dos testes de filtros dinâmicos foi 

29.  As medidas 

foram realizadas para os filtros de 

se filtros nas direções IN e OUT. 

Todos os perfis foram renormalizados utilizando a dose do eixo central. Os resultados 

divididos por energia 

 
Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 25° na direção OUT, entre o 



 

Figura  42: Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 60° na direção IN
EPID e o PTW 2D Array, para a 
 

Figura  43: Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 25° na direção IN
EPID e o PTW 2D Array, para a 
 

Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 60° na direção IN
para a energia nominal de 6 MV. 

Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 25° na direção IN
para a energia nominal de 10 MV. 
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Figura  44: Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 60° na direção IN
EPID e o PTW 2D Array, para a 
  

 Todos os gráficos evidenciam boa concordância entre o comportamento das 

curvas de perfil crossplane

regiões de penumbra ou grande variação de dose devido à sua maior resolução espacial 

frente ao PTW 2D Array seven

 Para os perfis na direção 

Os dados comparativos do filtro de 25°, em ambas as energias, apresentaram resultados 

similares. Notam-se ligeiras diferenças para a 

maior transmissão, na qual o EPID exibe valores superiores ao 2D Array, possi

devido ao efeito de retroespalhamento do braço mecânico do mesmo, mais acentuado 

nesta região. A mesma ligeira diferença, porém na direção oposta, foi observada para o 

gráfico inplane do filtro de 60° da 

retroespalhamento do EPID na região de maior transmissão fez com que os valores 

medidos com a matriz de detectores da PTW fossem superiores.

 O perfil comparativo na direção 

de 10 MV foi o que apresen

no EPID nas regiões de altas doses e menor transmissão na região de baixa dose. Este 

efeito evidenciou uma menor capacidade do 2D Array para quantificar grandes 

Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 60° na direção IN
para a energia nominal de 10 MV. 

Todos os gráficos evidenciam boa concordância entre o comportamento das 

crossplane, e demonstram a maior precisão do EPID para medidas em 

regiões de penumbra ou grande variação de dose devido à sua maior resolução espacial 

seven29.  

Para os perfis na direção inplane, observou-se um comportamento mais va

Os dados comparativos do filtro de 25°, em ambas as energias, apresentaram resultados 

se ligeiras diferenças para a energia nominal de 10 MV na direção de 

maior transmissão, na qual o EPID exibe valores superiores ao 2D Array, possi

devido ao efeito de retroespalhamento do braço mecânico do mesmo, mais acentuado 

nesta região. A mesma ligeira diferença, porém na direção oposta, foi observada para o 

do filtro de 60° da energia nominal de 6 MV. Neste caso, a ausê

retroespalhamento do EPID na região de maior transmissão fez com que os valores 

medidos com a matriz de detectores da PTW fossem superiores. 

O perfil comparativo na direção inplane do filtro de 60° para a 

MV foi o que apresentou maiores discrepâncias. Observou-se maior transmissão 

no EPID nas regiões de altas doses e menor transmissão na região de baixa dose. Este 

efeito evidenciou uma menor capacidade do 2D Array para quantificar grandes 
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Comparativos dos perfis do filtro dinâmico de 60° na direção IN, entre o 

Todos os gráficos evidenciam boa concordância entre o comportamento das 

, e demonstram a maior precisão do EPID para medidas em 

regiões de penumbra ou grande variação de dose devido à sua maior resolução espacial 

se um comportamento mais variado. 

Os dados comparativos do filtro de 25°, em ambas as energias, apresentaram resultados 

de 10 MV na direção de 

maior transmissão, na qual o EPID exibe valores superiores ao 2D Array, possivelmente 

devido ao efeito de retroespalhamento do braço mecânico do mesmo, mais acentuado 

nesta região. A mesma ligeira diferença, porém na direção oposta, foi observada para o 

de 6 MV. Neste caso, a ausência do 

retroespalhamento do EPID na região de maior transmissão fez com que os valores 

do filtro de 60° para a energia nominal 

se maior transmissão 

no EPID nas regiões de altas doses e menor transmissão na região de baixa dose. Este 

efeito evidenciou uma menor capacidade do 2D Array para quantificar grandes 
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variações de dose em seu volume para energias de feixe mais altas. Isto ocorreu, 

possivelmente, devido a pouca espessura de material água equivalente utilizada (1,0 cm) 

em comparação à profundidade de máxima dose do feixe de 10 MV (2,5 cm). Sendo 

assim, as medidas desta energia com a matriz da PTW foram realizadas fora das 

condições de equilíbrio eletrônico de partículas. Este efeito da ausência de equilíbrio 

eletrônico é compensado no EPID pela interação do feixe com a camada de material 

metálica do IDU. 

 Comparou-se também o EPID versus o 2D Array para medir os fatores de 

transmissão dos filtros normalizados para um campo aberto de 20 x 20 cm². Os dados 

dos fatores de transmissão para ambos os dispositivos e o desvio entre estes é exibido 

nas tabelas 5 e 6. 

 Os valores de fatores de transmissão para os filtros dinâmicos medidos com os 

dois dispositivos apresentaram diferenças inferiores à 1,4%. Para a energia nominal de 

6 MV o desvio médio foi de 0,49% e para a energia nominal de 10 MV foi de 0,12%. 

Observou-se ainda que os filtros medidos na direção OUT apresentam desvios 

ligeiramente inferiores aos filtros medidos na outra direção.  

As pequenas diferenças encontradas nesta avaliação comparativa corroboraram 

resultados presentes na literatura [51] e expressam a confiabilidade do EPID para 

verificações dos acessórios de tratamento mais comuns, os filtros dinâmicos. Além 

disso, o ótimo resultado obtido para a energia nominal de 10 MV evidenciou que a 

pouca espessura de material equivalente no EPID não prejudica a medida de dose 

absoluta do mesmo para a realização das verificações de controle de qualidade. 

 
Tabela 5: Fatores de transmissão dos filtros dinâmicos para a 
energia nominal de 6 MV para o EPID e para o PTW 2D Array 
e o desvio entre ambos. 

Filtro Direção 
EPID 
norm 

Array 
norm 

Desvio 
(%) 

EDW10° IN 0.881 0.875 0.66 

EDW15° OUT 0.825 0.824 0.15 

EDW20° IN 0.777 0.773 0.53 

EDW25° OUT 0.729 0.728 0.23 

EDW30° IN 0.686 0.681 0.72 

EDW45° OUT 0.554 0.555 -0.21 

EDW60° IN 0.423 0.417 1.33 

Desvio médio = 0.49 
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Tabela 6: Fatores de transmissão dos filtros dinâmicos para a 
energia nominal de 10 MV para o EPID e para o PTW 2D Array e 
o desvio entre ambos. 

Filtro Direção 
EPID 
norm 

Array 
norm 

Desvio 
(%) 

EDW10° IN 0.902 0.900 0.19 

EDW15° OUT 0.856 0.857 -0.11 

EDW20° IN 0.814 0.811 0.32 

EDW25° OUT 0.773 0.772 0.03 

EDW30° IN 0.733 0.731 0.18 

EDW45° OUT 0.613 0.614 -0.04 

EDW60° IN 0.477 0.476 0.27 

Desvio médio = 0.12 
 

  

 Para realização de análises diárias de controle de qualidade dos filtros dinâmicos 

é essencial que as medidas do EPID sejam reprodutíveis e que possuam boa 

sensibilidade para identificar variações funcionais dos colimadores Y1 e Y2. A 

aquisição de leituras de referência com o EPID após o procedimento de 

comissionamento do acelerador é ideal para analisar o desempenho do mesmo durante a 

rotina de uso posterior. Caso o EPID seja adquirido posteriormente, quando o 

acelerador já está em uso, deve-se avaliar os perfis de campo aberto e com filtros por 

meio de medidas com câmara de ionização, e atestar o bom desempenho dos mesmos, 

antes de realizar as medidas de referência com o EPID. A reprodutibilidade dos valores 

de dose no eixo central do EPID não foi avaliada neste trabalho, porém foi medida por 

Al kattar El balaa e colaboradores [51] para os campos com filtros dinâmicos, utilizando 

o aS500-II, e os autores obtiveram valores de 0,1 e 0,2% para as energias de 6 MeV e 

15 MeV, respectivamente. 

 

 

4.4.1.1 – Fator de retroespalhamento do braço mecânico Exact Arm 

 

 

O fator de retroespalhamento do braço mecânico do EPID foi descrito por 

diversos autores [52,53,54] e é facilmente percebido ao irradiar-se o portal com um 

campo aberto e avaliar-se o perfil longitudinal do feixe. O efeito final visualizado no 
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perfil é uma ligeira sobredosagem na direção da mesa do acelerador e uma subdosagem 

na direção do gantry do acelerador. Esta configuração se dá de forma oposta ao 

esperado já que a região com maior retroespalhamento é a direção longitudinal do 

gantry, na qual há sustentação do EPID por meio do braço mecânico. Este efeito oposto 

acontece pois o perfil final visualizado não possui somente as características de uma 

interação direta do feixe com a IDU, mas sim uma combinação desta interação com as 

correções pelas matrizes de DF e FF. 

A calibração FF é realizada utilizando o campo máximo de radiação para 

abranger toda a área do IDU, e esta configuração produz um efeito de 

retroespalhamento máximo. Os dados desta matriz são usados para corrigir as leituras 

subsequentes do portal de acordo com a equação 2 (página 28). Nota-se que dois termos 

da equação são provenientes da matriz FF: um valor específico para cada pixel e o valor 

médio global. Como o efeito do retroespalhamento é maior quanto maior a incidência 

do feixe no Exact-Arm, os valores de UC dos pixels na direção do gantry são mais 

elevados durante a obtenção da matriz FF do que durante uma irradiação de um campo 

médio (10 x 10 cm² a 20 x 20 cm²). Sendo assim, ao se calcular os valores finais dos 

pixels das imagens obtidas pelo EPID e corrigi-los pelo FF, observam-se pixels com 

intensidade de UC inferiores a um na direção longitudinal no sentido do gantry, 

enquanto no outro sentido quase não há alterações. 

Este efeito de retroespalhamento não é simulado pelo algoritmo PDIP durante o 

cálculo de doses previstas para o IMRT, porém como o efeito é acentuado pelo aumento 

de campo, e a movimentação das lâminas do MLC durante o tratamento de IMRT gera 

pequenas áreas de irradiação, o retroespalhamento exerce pouca influência na 

verificação pré-tratamento destes casos. 

Como forma de minimizar o efeito do retroespalhamento, os trabalhos de Ko e 

colaboradores [52] e Moore e colaboradores [53] propõem a inserção de uma camada de 

5 mm de chumbo aderida ao IDU em sua superfície inferior, logo acima do braço 

mecânico do portal. Esta modificação é suficiente para reduzir a não uniformidade do 

retroespalhamento para menos de 1% para energias de 6 e 18 MeV, assim como 

melhorar ligeiramente a resolução e o contraste da imagem do EPID [53]. 

Rowshanfarzad e colaboradores [54] propuseram uma correção matemática para 

o efeito do espalhamento do Exact Arm por meio de uma função gaussiana. Os autores 

observaram que o efeito é negligenciável para campos inferiores à 3 x 3 cm² e cresce 

substancialmente com o aumento do campo. A correção proposta gerou ligeiros 
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aumentos nos percentuais de aprovação dos planos de verificação de IMRT para os 

sítios testados: cabeça e pescoço, próstata. 

 

 

4.4.2 – Uso do EPID para verificação pré-tratamento de IMRT 

 

 

O desempenho do EPID para realização de verificações pré-tratamento de IMRT 

foi avaliado comparando-o ao PTW 2D Array para o controle de qualidade de dez 

planejamentos. Estes casos foram nomeados de acordo com o sítio tumoral: cabeça e 

pescoço (CP), sistema nervoso central (SNC), canal anal (CA) e próstata (Prost). 

A comparação foi realizada empregando a metodologia específica de cada 

detector, sem a preocupação de igualar os setups. Sendo assim, há algumas diferenças 

entre a espessura de material absorvedor utilizada durante as irradiações, sendo 5,5 cm 

para o Array e aproximadamente 1 cm para o EPID; além de diferentes algoritmos de 

cálculo de dose prevista. Estas diferenças podem contribuir para incertezas durante a 

comparação, porém o objetivo desta análise foi avaliar o desempenho do EPID para 

identificar um padrão de reprodutibilidade deste com o 2D Array. Para tanto, preferiu-se 

manter as características de aparato experimental utilizadas para ambos os métodos 

durante a rotina clínica de verificação de IMRT. 

Os dados de aprovação pelo índice gama e os valores de índice gama médio (�̅) 

para todos os campos avaliados nos setenta e oito campos dos dez planejamentos são 

exibidos na tabela 7. 

 

Tabela 7: Dados das avaliações pelo Índice Gama para todos os planejamentos 
analisados, campo a campo, para ambos os detectores. 

Caso Campo 
Gama médio Aprovação 

Array PD Desvio 
(%) 

Array 
(%) 

PD (%) Desvio 
(relativo) 

CP1 

Ant_0 0,230 0,316 37,4 98,500 98,710 0,21 
Ant_1 0,232 0,276 19,0 100,000 99,310 -0,69 
OAD 0,237 0,318 34,2 100,000 98,480 -1,52 
OAE 0,206 0,312 51,5 100,000 98,730 -1,27 

OPD_0 0,303 0,401 32,3 100,000 99,330 -0,67 
OPD_1 0,264 0,321 21,6 100,000 99,170 -0,83 
OPE_0 0,239 0,308 28,9 100,000 99,280 -0,72 
OPE_1 0,243 0,334 37,4 100,000 99,480 -0,52 

 



75 

 

Tabela 7 (continuação): Dados das avaliações pelo Índice Gama para todos os 
planejamentos analisados, campo a campo, para ambos os detectores. 

Caso Campo 
Gama médio Aprovação 

Array PD 
Desvio 

(%) 
Array 
(%) PD (%) 

Desvio 
(relativo) 

CP2 

1 0,300 0,338 12,7 100,000 97,940 -2,06 
2 0,317 0,343 8,2 100,000 98,050 -1,95 
3 0,338 0,325 3,8 97,600 97,960 0,36 
4 0,286 0,334 16,8 98,900 97,240 -1,66 
5 0,295 0,319 8,1 100,000 98,210 -1,79 
6 0,289 0,322 11,4 100,000 97,330 -2,67 
7 0,338 0,357 5,6 100,000 96,460 -3,54 
8 0,310 0,409 31,9 100,000 95,330 -4,67 

CP3 

1 0,386 0,384 0,5 96,300 97,090 0,79 
2 0,353 0,398 12,7 100,000 96,610 -3,39 
3 0,357 0,381 6,7 99,000 98,130 -0,87 
4 0,389 0,344 11,6 98,400 98,060 -0,34 
5 0,340 0,421 23,8 100,000 96,180 -3,82 
6 0,325 0,349 7,4 100,000 98,810 -1,19 
7 0,381 0,385 1,0 100,000 97,560 -2,44 

CP4 

1_0 0,297 0,401 35,0 100,000 94,570 -5,43 
1_1 0,311 0,486 56,3 100,000 90,680 -9,32 
2 0,335 0,434 29,6 100,000 93,300 -6,70 

3_0 0,308 0,498 61,7 100,000 91,580 -8,42 
3_1 0,347 0,469 35,2 98,100 92,970 -5,13 
4_0 0,303 0,479 58,1 100,000 91,700 -8,30 
4_1 0,630 0,706 12,1 91,700 79,120 -12,58 
5_0 0,247 0,481 94,7 100,000 91,180 -8,82 
5_1 0,311 0,439 41,2 100,000 94,530 -5,47 

CP5 

215_0 0,272 0,358 31,6 100,000 98,800 -1,20 
215_1 0,246 0,276 12,2 100,000 98,710 -1,29 
290_0 0,373 0,453 21,4 100,000 97,940 -2,06 
290_1 0,275 0,318 15,6 100,000 98,170 -1,83 
0_0 0,248 0,360 45,2 100,000 98,190 -1,81 
0_1 0,223 0,294 31,8 100,000 98,490 -1,51 
70_0 0,299 0,308 3,0 100,000 98,940 -1,06 
70_1 0,357 0,426 19,3 100,000 97,800 -2,20 
145_0 0,245 0,326 33,1 100,000 98,350 -1,65 
145_1 0,276 0,323 17,0 100,000 98,670 -1,33 

SNC1 

30_1 0,314 0,457 45,5 100,000 94,080 -5,92 
60_2 0,284 0,426 50,0 100,000 97,130 -2,87 
90_3 0,337 0,452 34,1 100,000 96,170 -3,83 
120_4 0,309 0,414 34,0 100,000 97,900 -2,10 
160_5 0,298 0,457 53,4 100,000 95,210 -4,79 
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Tabela 7 (continuação): Dados das avaliações pelo Índice Gama para todos os 
planejamentos analisados, campo a campo, para ambos os detectores. 

Caso Campo 
Gama médio Aprovação 

Array PD Desvio 
(%) 

Array 
(%) 

PD (%) Desvio 
(relativo) 

SNC2 

Ant 0,304 0,331 8,9 95,000 97,990 2,99 
OAD 0,305 0,307 0,7 97,000 97,850 0,85 
OAE 0,287 0,361 25,8 100,000 98,370 -1,63 
OPD 0,276 0,330 19,6 97,600 99,150 1,55 
OPE 0,319 0,367 15,0 97,000 98,150 1,15 

CA 

LD_0 0,315 0,341 8,3 100,00 99,06 -0,94 
LD_1 0,400 0,408 2,0 98,20 95,94 -2,26 
LE_0 0,351 0,455 29,6 100,00 95,58 -4,42 
LE_1 0,358 0,389 8,7 99,10 96,90 -2,20 

OAD_0 0,296 0,391 32,1 100,00 95,66 -4,34 
OAD_1 0,492 0,389 20,9 92,20 97,38 5,18 
OAE_0 0,344 0,385 11,9 100,00 98,01 -1,99 
OAE_1 0,325 0,374 15,1 99,10 96,77 -2,33 
OPD_0 0,305 0,334 9,5 100,00 98,94 -1,06 
OPD_1 0,417 0,385 7,7 93,90 97,13 3,23 
OPE_0 0,325 0,440 35,4 100,00 95,27 -4,73 
OPE_1 0,318 0,366 15,1 99,50 97,47 -2,03 
Post_0 0,318 0,351 10,4 99,30 98,09 -1,21 
Post_1 0,386 0,331 14,2 99,20 98,53 -0,67 

Prost1 

1 0,267 0,365 36,7 100,000 97,500 -2,50 
2 0,229 0,443 93,4 100,000 96,250 -3,75 
3 0,279 0,428 53,4 98,400 97,340 -1,06 
4 0,216 0,394 82,4 100,000 97,390 -2,61 
5 0,282 0,467 65,6 100,000 95,640 -4,36 

Prost2 

1 0,275 0,287 4,4 97,100 98,970 1,87 
2 0,282 0,395 40,1 100,000 98,710 -1,29 
3 0,275 0,335 21,8 100,000 98,900 -1,10 
4 0,274 0,341 24,5 100,000 98,800 -1,20 
5 0,270 0,333 23,3 98,500 98,410 -0,09 
6 0,281 0,328 16,7 100,000 98,610 -1,39 
7 0,236 0,366 55,1 100,000 98,800 -1,20 

Média 0,308 0,379 27,0 99,23 96,99 -2,24 

 

A diferença média de percentual de aprovação entre os dois métodos foi de 

2,24% à favor do Array. E em apenas um dos casos analisados a média do PD mostrou-

se superior ao Verisoft. A Figura 45 mostra os valores médios de aprovação dos planos, 

caso a caso. 
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Figura 45: Gráfico de Percentual de Aprovação do Verisoft e Portal Dosimetry para 
cada planejamento analisado. 

 

Observa-se claramente que os índices médios de aprovação com o 2D Array são 

bem elevados, todos acima de 97%. Já com o PD obteve-se uma variação entre 91 e 

99%. Além disso, os campos que obtiveram aprovação de 100% com o 2D Array nem 

sempre mostraram resultados tão bons com o EPID.  

Em todos os planejamentos analisados pelo Array pelo menos um dos campos 

obteve aprovação de 100%, enquanto o EPID não aprovou nenhum campo com este 

porcentual. 

É importante ressaltar que mesmo com percentuais de aprovação inferiores o 

EPID confirmou os resultados do Array, pois só mostrou reprovação em um campo 

aprovado com o Verisoft, considerando o critério adotado no INCA de aprovar os 

campos nos quais o percentual de pontos aceitos pelo índice gama foi superior à 90%. 

 Analisando os valores de índice gama médio percebemos um comportamento 

oposto (Figura 46). Nota-se, como esperado, que o valor médio do �̅ de um 

planejamento costuma ser inversamente proporcional ao percentual de aprovação do 

mesmo.  

As diferenças percentuais entre os valores apontados pelo Verisoft e pelo PD 

para o gama médio variaram entre 9,12% e 66,31%. Sendo possível observar que o PD 

apresenta valores sempre superiores ao Verisoft. 
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Figura 46: Valor médio do �̅ apresentado pelo Verisoft e pelo Portal Dosimetry.  

 

Não se observou nenhuma diferenciação significativa entre as análises com 

ambos os feixes de fótons. 

Os menores índices de aprovação apresentados pelas leituras feitas pelo EPID 

evidenciaram a maior sensibilidade deste equipamento. Isto se deve à sua alta resolução 

espacial, 0,784 mm contra 1,0 cm do Array. Sendo assim, o número de pontos 

analisados pelo Portal Dosimetry é muito superior ao do Verisoft, em torno de cem 

vezes maior. Isto o torna mais adequado para identificar pequenas variações na 

distribuição de dose e justifica também seus valores superiores de gama médio. 

Apesar da maior resolução, percebe-se que um dos planejamentos e alguns 

campos de tratamento obtiveram um índice de aprovação maior com o PD. Ao mesmo 

tempo em que um menor número de detectores propicia um maior percentual de 

aprovação, em alguns casos especiais, isto pode gerar também uma menor aprovação. 

Caso um ponto com maior discordância de dose caia exatamente sobre um dos 

detectores da matriz do Array, este terá uma contribuição muito forte para reduzir o 

percentual de aprovação frente ao menor valor total de pontos analisados. Já com o 

EPID, por este avaliar um número de pontos maior na mesma área, consegue-se 

caracterizar melhor esta diferença isolada, aproximando-se assim da dose prevista.  

Um fator que pode influenciar positivamente a análise desenvolvida pelo 

Verisoft é a calibração da matriz, visto que esta adota como referência uma leitura de 

dose feita momentos antes da verificação. Caso o acelerador apresente leves alterações 
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em algum parâmetro importante, tal como o fator de calibração dos feixes, isto não 

acarretará em erro, pois a calibração prévia já possui intrinsecamente esta informação. 

Já no caso do EPID, este risco é consideravelmente maior, visto que a calibração do 

mesmo foi feita logo após uma dosimetria absoluta dos feixes e não antes da 

verificação. Entretanto, tal problema pode ser minimizado realizando-se uma simples 

aferição de dose juntamente à irradiação do plano de verificação. Caso constate-se um 

desvio entre a dose de calibração e a dose medida durante o controle, pode-se adotar a 

metodologia de avaliação relativa corrigindo-se o erro medido nas distribuições. Em 

nossas medidas não identificamos variações de fator de calibração dos feixes superiores 

à 0,5%, portanto não realizamos correções nem análises relativas em nenhuma das 

distribuições obtidas com o EPID. 

Outra facilidade promovida pela utilização do EPID é o posicionamento. Por ser 

um procedimento automatizado, fornece maior precisão e reprodutibilidade. Já com o 

2D Array o posicionamento é realizado por inspeção visual, o que pode gerar pequenos 

desvios e assim influenciar negativamente as análises.  

O EPID também apresenta uma área de detecção aproximadamente 60% maior 

que o 2D Array, 1200 cm² contra 729 cm², permitindo a análise de campos com 

dimensões bem grandes, importantes para verificação de alguns tipos de tratamento, 

como sarcomas e tumores de canal anal, cuja área de irradiação pode ser maior que 

27 cm em uma ou mais dimensões. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

 

A implementação clínica dos EPIDs, guiada pelo fabricante e por protocolos 

internacionais, mostrou-se simples e rápida no caso do modelo aS500-II presente no 

acelerador linear Trilogy (Varian Medical Systems) do Instituto Nacional de Câncer. Os 

testes de aceitação foram realizados tanto para a unidade de detecção de imagem quanto 

para o braço mecânico que movimenta o EPID. Os resultados dos testes foram bem 

superiores às tolerâncias indicadas. 

Foi desenvolvido um programa de controle de qualidade do EPID empregando 

testes abordados no procedimento de aceitação e testes descritos em guias de 

implementação presentes na literatura. As frequências de realização e tolerância dos 

testes foram escolhidas de acordo com a realidade de atendimento do Trilogy do INCA. 

Optou-se por simplificar os testes realizados diariamente para não onerar o período de 

operação do aparelho e também se adotaram tolerâncias compatíveis com o padrão de 

alta tecnologia das técnicas de radioterapia empregadas neste acelerador, como o IMRT 

e a Radiocirurgia. A utilização do EPID no Trilogy possui alta demanda, seja para 

verificação de posicionamento dos pacientes, como para verificações dosimétricas. 

Sendo assim, o programa de controle de qualidade do mesmo aborda a verificação 

mensal dos padrões de qualidade de imagem e constância dos fatores de calibração 

absoluta do sistema. Como produto final da elaboração do programa criou-se planilhas 

para registro dos resultados dos testes diários e mensais e um caderno de anotação dos 

testes anuais. 

A utilização do EPID, juntamente à licença do Portal Dosimetry adquirida para o 

sistema de planejamento Eclipse, para verificações dosimétricas do acelerador linear foi 

possível após a calibração absoluta do mesmo e configuração do algoritmo de cálculo 

de doses previstas, chamado PDIP. A calibração de dose absoluta foi realizada com 

sucesso, utilizando uma razão de 1 UC para cada 100 UM, para um campo 10 x 10 cm², 

em posicionamento isocêntrico. Esta configuração favoreceu a aquisição de dados para 

inserção no PDIP, ao mesmo tempo em que torna mais fácil a verificação do fator de 

calibração dos feixes durante a rotina de controle de qualidade do acelerador linear. 

A configuração do PDIP foi validada de acordo com a metodologia proposta 

pela Varian, comparando doses previstas e medidas para uma determinada fluência de 

IMRT empregando a análise pelo Índice Gama. Obtiveram-se percentuais de aprovação 
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de 99,53% e 99,40% para as energias de fótons de 6 e 10 MeV, respectivamente. Estes 

valores são superiores à tolerância de 99% indicada pelo fabricante. 

Após a calibração do EPID e configuração do PDIP, estudou-se o desempenho 

do sistema, comparando-o à matriz de câmaras de ionização PTW 2D Array seven29, 

para realização de testes de controle de qualidade do acelerador linear e também para 

verificação pré-tratamento de planejamentos de IMRT. 

O desempenho do EPID para realização dos testes de controle de qualidade do 

Trilogy foi muito similar ao 2D Array nas análises de perfis de dose para campos 

abertos e com filtros dinâmicos. Ressaltando que pequenas diferenças foram observadas 

nos perfis na direção longitudinal do EPID (gantry-mesa) devido ao efeito de 

retroespalhamento do braço mecânico de sustentação do dispositivo. A comparação dos 

fatores de transmissão dos filtros dinâmicos apresentou excelente concordância, com 

desvios de 0,49 e 0,12% para as energias de 6 e 10 MeV, respectivamente. Não se 

identificou nenhuma limitação no uso do EPID por causa da baixa espessura de água 

equivalente inerente à unidade de detecção de imagem. 

A análise comparativa do EPID com o 2D Array para verificação pré-tratamento 

de IMRT mostrou resultados bem similares para nove dos dez planejamentos avaliados. 

Os percentuais de aprovação da avaliação, utilizando o Índice Gama, calculados pelos 

softwares Verisoft e Portal Dosimetry diferiram em 2,24% (99,23% com o 2D Array 

contra 96,99% com o EPID) na média dos setenta e oito campos analisados. O valor do 

índice gama médio das distribuições analisadas com o Portal Dosimetry foi superior em 

27%. Este resultado, assim como os piores percentuais de aprovação do EPID, 

evidenciaram sua maior sensibilidade às variações de dose, proporcionada por sua alta 

resolução espacial (0,784 mm) frente à matriz de detectores da PTW (1,0 cm). As 

distribuições de dose medidas com o EPID possuem em torno de cem vezes mais pontos 

para avaliação que as mesmas distribuições medidas com o 2D Array. Esta grande 

vantagem de aumento da resolução espacial faz com que o EPID seja mais eficiente que 

as matrizes de detectores portáteis disponíveis comercialmente para medidas em regiões 

de alto gradiente de dose. Estas regiões são muito frequentes em tratamentos modulados 

como o IMRT e o RapidArc, e, além disso, são observadas nas regiões de penumbra dos 

perfis de campo medidos durante o controle de qualidade dos aceleradores lineares. 

Outra grande vantagem do EPID é sua área de detecção de 40 x 30 cm², que possibilitou 

a realização de verificação de campos de tratamento grandes, comuns nos casos de 

IMRT de pelve e cabeça e pescoço. 
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Este estudo evidenciou o grande potencial do EPID para utilização na rotina 

clínica e de controle de qualidade dos serviços de radioterapia. Sua praticidade de 

manipulação e posicionamento, associada à aquisição de imagens digitais, diminui o 

tempo de realização dos procedimentos de controle de qualidade dosimétricos, seja dos 

aceleradores ou das técnicas de IMRT e RapidArc. Abordagens específicas permitem 

também a utilização do EPID em rotinas de dosimetria in vivo por dose transmitida para 

diferentes técnicas de tratamento. 

Ressalta-se também o pioneirismo deste trabalho, por se tratar do primeiro 

resumo descritivo de implementação de dosimetria portal no Brasil e um dos primeiros 

a abordar comparativamente o desempenho do EPID contra um sistema de dosimetria 

utilizando matriz de detectores portátil. 

No cenário atual de alta tecnologia associada à alta precisão dos tratamentos 

radioterápicos, o EPID destaca-se como uma ferramenta cada vez mais presente e que 

representa um grande avanço para a realização de diversos procedimentos de garantia de 

qualidade. Aproveitando toda sua potencialidade, trabalhos futuros sobre dosimetria in 

vivo por transmissão e também verificações de tratamento de IMRT em tempo real 

podem ser conduzidos. 
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ANEXO A 

Procedimento de Aceitação do EPID do acelerador Trilogy do Instituto 
Nacional de Câncer 
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ANEXO B 

Planilhas do Programa de Controle de Qualidade do EPID 



 
 

 

 
 

PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE DO EPID 
TESTES DIÁRIOS 

 

 

Aparelho: Trilogy  Modelo do EPID: aS500-II 

TESTES 
Segunda 

___/___/__ 

Terça 

___/___/__ 

Quarta 

___/___/__ 

Quinta 

___/___/__ 

Sexta 

___/___/__ 

SEGURANÇA Funcionantes: Sim ou Não 

Sistemas anti-colisão na capa       

Sistemas anti-colisão no E-Arm      

MECÂNICOS Listar os valores encontrados 

SSD no EPID na posição P5 

Valor: 96,6 cm e Tolerância: 2  mm 

     

Coincidência de isocentro do EPID 

com o acelerador 

Gantry: 0° e Tolerância: 2  mm 

     

 

Feito por (Físico residente)      

Verificado por (Físico staff)      

 

Observações: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Trilogy                             DATA: ______/______/______ 

 

 
PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE DO EPID 

TESTES MENSAIS 
 

Interrupção de movimento 
pelos interlocks de colisão 

 
Ativo: Sim ou Não 

Capa do EPID 

Inf. Direita Sup. Direita Inf. Esquerda 
Sup. 

Esquerda 

    

Exact Arm 

Direita Esquerda 

  

Coincidência de isocentro do 
EPID com o acelerador 

 
Tolerância: 2 mm 

Posição do Gantry 

0° 180° 270° 90° 

    

Escala da Imagem 

(Fantoma cúbico) 

Tolerância: 2mm 

Diferença medida (mm): 

  

 
Coordenadas do EPID para realização dos testes acima: 
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Testes de Qualidade da Imagem com fantoma PortalVision ATP 
 

1. Mova o EPID para a posição P1 ou +40 cm. 

2. Posicione o fantoma ATP sobre a capa do 
EPID alinhado com o reticulado. 

3. Abra um tamanho de campo suficiente para 
cobrir todo o fantoma. 

4. Adquira uma imagem com 3 UM e Taxa de 
dose de 100 UM/min para cada energia de 
fótons. 

5. Ajuste a janela da imagem para melhor 
visualização.  

Energia / Taxa de dose 
Tolerância 
para linha 

Linha 
Visível 

Tolerância 
para coluna 

Coluna 
visível 

6 MV / 100 UM/min R5  C1  

10 MV / 100 UM/min R4  C3  

 

 
Teste de Constância do Fator de Calibração do EPID 

(Tolerância de 3%) 

 

Energia / Taxa de Dose 
FC medido na 

dosimetria 
FC do 
EPID 

Desvio (%) 

6 MV / 400 UM/min 

 

  

6 MV / 600 UM/min   

10 MV / 400 UM/min    

 
 
 
Feito por:________________________________________________ 
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