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PTV Fêmures Reto Bexiga Tratamento 
D98 D50 D2 Dmáx (D) Dmáx (E) D50% D25% D50% D25% UM total Tempo 

Média -0,1% 0,1% 1,7% -8,2% -3,8% 2,0% -3,6% 1,2% -1,3% -55,2% -36,5% 

Mínimo -0,8% -0,7% 0,1% -17,3% -14,9% -13,4% -13,5% -9,4% -5,2% -59,9% -41,0% 

Máximo 0,5% 0,9% 3,8% 2,9% 16,0% 18,8% 17,9% 16,2% 1,8% -51,0% -32,7% 

Tabela 1 – Desvio percentual relativos dos parâmetros dosimétricos e dos tempos de tratamento da técnica 2 (subcampos) em 
relação à técnica 1 (filtros). 

INTRODUÇÃO 
 O planejamento em radioterapia busca garantir homogeneidade e cobertura de dose no volume alvo, minimizando a dose em órgãos de 

risco. Para isto, podem ser utilizadas diversas técnicas e ferramentas. Para planejamento tridimensional (3D), algumas técnicas 

utilizam campos de tratamento com  filtros físicos ou alternativamente subcampos adicionais a incidências de  campos existentes 

(“field in field”).  

O objetivo deste trabalho é comparar estas duas técnicas de planejamentos 3D, em casos de próstata, analisando parâmetros 

dosimétricos e tempos de tratamento.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
. Selecionados 5 pacientes com câncer de próstata, sendo o 

volume alvo definido como a próstata e vesículas seminais (2 

Gy por dia) 

. Sistema de planejamento e acelerador linear utilizados 

foram XiO  e Synergy Full (Elekta Medical Systems), 

respectivamente.  

. Feixes de fótons de 10MV e 5 ângulos de incidência iguais 

(dois laterais, dois oblíquos anteriores e um anterior) 

. Planejamentos realizados de forma a alcançar a melhor 

homogeneidade e cobertura de volume, respeitando os 

limites de dose nos órgãos de risco (QUANTEC, 2010) e 

normalizados de tal forma que o PTV recebesse uma 

cobertura de PTV padrão (D95%=100%) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os resultados estão apresentados na Tabela 1. Pode-se observar que não houve diferenças significativas para PTV, reto e bexiga, porém 

as doses máximas em fêmures ficaram em média mais baixas na técnica 2. As médias dos números de Unidades Monitoras (UM) totais 

foram 716,3UM e 319,6UM (aproximadamente 400UM). para as técnicas 1 e 2, respectivamente, representando uma redução média de 

55,2%. Os tempos de tratamento foram em média 118,1s e 74,8s, para as técnicas 1 e 2, respectivamente, representando uma redução 

média de 36,5% (~43s, considerando taxa de dose de 550UM/min). 

CONCLUSÃO 
A técnica com subcampos apresentou reduções significativas no tempo de tratamento e quantidade de UM totais, sem variações 

significativas nos parâmetros dosimétricos de planejamento, possibilitando uma entrega de tratamento mais eficiente para os pacientes 

com câncer de próstata em planjejamento 3D conformacional. 

. 2 técnicas de planejamento foram aplicadas para cada 

caso: 1) utilizando filtros em cunha em quatro das cinco 

incidências (laterais e oblíquos anteriores); 2) utilizando dois 

subcampos adicionais nos campos laterais (sem filtro em 

cunha).  

. Os parâmetros dosimétricos avaliados foram: D2%, D50% 

e D98% para PTV, D25% e D50% para reto e bexiga, e dose 

máxima em fêmures. 

. Também foram medidos os tempos de tratamento 

(desconsiderando os tempos de movimentação do gantry 

entre as incidências) no acelerador linear para todos os 

planejamentos realizados e as somatórias das unidades 

monitoras (UM) entregues. 
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