
O propósito deste trabalho é a aplicação dos testes sugeridos pelo AAPM Task Group 119 (TG-119)[1] para a validação da técnica de
Radioterapia com Intensidade Modulada IMRT no sistema de planejamento (TPS) iPlan® em conjunto com o sistema de registro e vericação
(RV)  Mosaiq® e com o acelerador linear (AL) Elekta Synergy®. O objetivo dos testes realizados é atestar a capacidade do conjunto TPS-RV-AL
de atender à modalidade de tratamento proposta e estabelecer os parâmetros de controle de qualidade a serem utilizados em nossa instituição.

Os testes foram realizados com um
detector planar PTW Octavius729
e as doses absolutas de cada plano
foram medidas com uma câmara
de ionização PTW CC13 utilizando
como fantoma placas de água
sólida. O setup dos detectores
variou conforme o indicado pelo
TG119.
Para a análise gama, foram
utilizados os critérios de 3% de
diferença de dose e 3 mm de
Distance to Agreement (DTA), a
isodose de interesse foi limitada
para a de 10%.
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METODOLOGIA: RECOMENDAÇÕES DO TG119

Atualmente uma das técnicas de entrega de dose mais utilizadas
na radioterapia é o IMRT (Radioterapia de Intensidade Modulada).
Tal técnica exige que a integração entre o sistema de
planejamento (TPS), o sistema de registro e verificação (RV) e o
Acelerador Linear (AL), seja a mais precisa possível. Isso é
necessário para que a entrega de dose no paciente seja
condizente com o prescrito pelo médico raditoterapeuta e
planejado pelo físico médico, garantindo assim um tratamento
eficaz e com doses dentro de limites toleráveis. Uma forma
verificar a eficácia dessa comunicação TPS-RV-AL é através dos
testes sugeridos pelo TG-119.

INTRODUÇÃO: INTEGRAÇÃO TPS-RV-AL

OBJETIVOS: VALIDAR NOVO TPS PARA PLANEJAMENTOS IMRT

Os testes sugeridos pelo TG-119 se mostraram necessários para 
verificar de forma precisa a qualidade dos planejamentos feitos 
através do iPlan®. As medidas possibilitaram averiguar quais as 
limitações em relação às possíveis técnicas de verificação da 
qualidade do planejamento, além de garantir que a dose entregue 
pelo Acelerador Linear corresponde à planejada pelo TPS.

CONCLUSÃO: IMRT VALIDADO

O teste gamma apresentou média de 95% dos pontos maiores ou
igual a 1 para todos os casos exceto CshapeHard (vide tabela 1).
As medidas de dose pontual apresentaram maior variação
conforme o aumento da complexidade do plano, tendo como
maior desvio 7,8%, novamente para o caso Cshape Hard. Esses
resultados confirmam que conforme a modulação do feixe
aumenta, maior é a variação na incerteza da entrega da dose
devido ao aumento do gradiente de dose ao redor do ponto de
medida.

RESULTADOS: MEDIDAS DENTRO DOS CRITÉRIOS ESPERADOS

O acelerador linear utilizado foi um Elekta Synergy®. Os planos
irradiados foram os sugeridos pelo TG-119 e a possível variação
no output diário da máquina foi corrigida através da medida de
um campo padrão de dose conhecida.
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MultiTarget Prostate Head/Neck Cshape easy Cshape hard

95,3 100,0 98,7 100,0 98,0
99,1 100,0 96,8 100,0 100,0
99,1 100,0 92,0 100,0 94,6
100,0 100,0 100,0 100,0 89,9
97,2 98,6 97,3 99,3 91,7
99,0 100,0 96,2 99,2 93,1
96,3 100,0 94,3 99,1 93,7
NA NA 92,0 100,0 100,0
NA NA 96,0 98,5 92,0
98,0 99,8 95,9 99,6 94,8

Campo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Média

Dose Medida (cGy) Dose TPS (cGy) Diferença (%)

210,7 204,0 3,3
190,6 191,0 0,2
202,7 190,0 6,7
175,5 169,0 3,8
141,3 131,0 7,8

Plano

MultiTarget
Prostate
Head/Neck
Csahpe Easy
Cshape Hard

Tabela 1: Valores obtidos no teste gamma (em % de pontos ≤ 1)

Tabela 2: Valores de dose pontual, medidos com c mara de ionizaç o


