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RESUMO

A modalidade de tratamento conhecida como Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) requer um sistema de controle de qualidade mais amplo que a modalidade conformacional (3D), 

visto que nela a dose não é distribuída homogeneamente por todo o campo de tratamento. Nesse controle, além de aspectos físicos do feixe, como planura, simetria e dose no eixo central, há 

uma verificação específica para cada paciente, na qual seus campos de tratamento são avaliados individualmente, através da comparação com a distribuição de dose obtida no sistema de 

planejamento e a experimental. Este trabalho teve como objetivo validar uma matriz de verificação de dose com diodos usando como parâmetro uma outra matriz já validada, constituída de 

câmaras de ionização. Os resultados são diferentes, porém dentro da faixa de aprovação adotada na instituição, o que viabiliza sua utilização.

Summary

The modality of treatment known as Intensity Modulated Radiotherapy, (IMRT) requires a different 

system of quality assurance when is compared with the conformational radiotheraphy (3D). In this 

control, beyond physical aspects of the beam, such as flatness, symmetry and central axis dose, each 

field is separately assessed, compared with the dose distribution obtained in the planning system. This 

study aimed to validate a check matrix with dose using diodes as another parameter matrix already 

validated, consisting of ionization chambers. The results are different, but within the range of approval 

adopted at the institution, which become able their use.

A avaliação da distribuição de dose dos sistemas de planejamento 

é um dos procedimentos que faz parte do programa de controle de 

qualidade dos serviços de radioterapia, ficando sob 

responsabilidade do Físico Médico. A técnica de IMRT, devido aos 

altos gradientes de dose intrínsecos, exige do acelerador linear 

conformações de lâminas ou colimadores muito precisos[1]. Na 

modalidade sliding window – técnica mais utilizada no INCA, em 

que as lâminas funcionam com velocidades diferentes para 

alcançar a cobertura desejada, não é possível muitas vezes 

encontrar uma reprodutibilidade exata da programação feita no 

sistema de planejamento. Nesse sentido foi estipulada uma 

margem de aceite em que os planos possam ser aprovados e as 

doses representadas no histograma dose-volume possam estar 

próximas da dose preconizada no planejamento. Assim, a 

irradiação de matrizes de detectores é importante para a 

verificação do processo de conformação das lâminas ou 

colimadores dos aceleradores. Foi objetivo desse trabalho validar 

a utilização de uma matriz de detectores de estado sólido, 

comparando seus resultados com os da matriz de câmaras de 

ionização, já calibrada.

Foram comparados dois sistemas independentes de medição, um 

com câmaras de ionização (PTW 2D Array seven29) e outro com 

diodos (Sun Nuclear MapCheck), para analisar a distribuição de 

dose em 4 planejamentos de IMRT tratados no Instituto Nacional 

de Câncer (INCA), totalizando 25 campos. As irradiações das 

matrizes foram feitas no acelerador linear Varian Trilogy e os 

resultados foram comparados com a distribuição de dose geradas 

no sistema de planejamento Varian Eclipse 8.6 através do índice 

Gama [2], com parâmetros de 3% de desvio de dose e 3 

milímetros em distância, com supressão das leituras inferiores a 

20% da dose máxima. Esses índices foram calculados pelos 

respectivos softwares dos equipamentos.

Figura 1: MapCheck a esquerda e PTW 2D Array seven29 à direita

Gráfico 1. Média dos pontos analisados nos 2 sistemas. Note que no MapCheck todos os 

planejamentos obtiveram quase o dobro dos pontos analisados.

Observa-se pelo gráfico 1 que o número de pontos analisados 

pelas matrizes são diferentes, sendo da ordem de 2 para 1 – 

sendo o maior número de pontos pelo MapCheck. 

Gráfico 2. Comparação das médias dos 

percentuais de aprovação dos pontos por 

paciente analisados no MapCheck (azul) e 2D 

Array seven29 (laranja)

Gráfico 3. Distribuição das diferenças de aprovação 

nos pontos analisados no MapCheck e 2D Array 

seven29.

O gráfico 2 compara os percentuais de aprovação dos campos 

analisados. Percebe-se que o 2D Array seven29 apresenta um 

percentual de aprovação mais elevado para a maioria dos 

pacientes. Contudo, essa diferença não é tão acentuada, como 

demonstra o gráfico 3, no qual observa-se que cerca de 50% dos 

campos analisados tem até 3,6% de diferenças percentuais de 

aprovação e 70% estão com até 7,2%.

Essas diferenças nos percentuais de aprovação podem ser 

atribuídas às dimensões e tipos dos detectores nas matrizes e 

medidas mais específicas para avaliação dessas diferenças estão 

sendo realizadas.

O MapCheck pode ser utilizado clinicamente, visto que a 

comparação com a matriz de câmaras de ionização calibrada não 

resultou em grandes diferenças de percentuais de aprovação. A 

influência do tamanho e tipo de detectores das matrizes e dos 

detectores usados na calibração do acelerador linear pode ser um 

fator de desvio na avaliação de dose e será estudada num 

trabalho futuro.
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Comparison of dose measurements matrix to IMRT quality assurance

COMPARAÇÃO DE MATRIZES DE MEDIÇÃO DE 
DOSE PARA CONTROLE DE QUALIDADE EM IMRT


	Página 1

