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As margens CTV-PTV utilizadas em

planejamento consideram inúmeras fontes de

incertezas, sendo o posicionamento do paciente

para tratamento um dos mais significativos.

Neste trabalho, foram analisados

retrospectivamente os erros de posicionamento

de pacientes pediátricos tratados utilizando o

protocolo de IGRT (Radioterapia Guiada por

Imagem).
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Os erros translacionais de posicionamento dos

pacientes foram avaliados para calculo dos erros

sistemáticos populacionais de posicionamento

(∑pos) e randômicos populacionais de

posicionamento (σpos). Todos os pacientes foram

posicionados utilizando os laseres da sala de

tratamento e marcações na pele ou

imobilizadores. Em seguida todos realizaram

CBCT (Tomografia Cone-beam) antes da

entrega dos tratamentos.

O erro de posicionamento foi a diferença entre

os posicionamentos antes e após a correção

pelo CBCT. A margem mínima estimada neste

trabalho (calculada como 1,65 x σpos - Antolak

e Rosen (1999)) considera apenas o erro

randômico de posicionamento, pois os erros

sistemáticos são corrigidos em nosso protocolo.

Considerando que as margens CTV-PTV

utilizadas na rotina, percebemos que as

margens utilizadas em nossa instituição não

estão inadequadas aos desvios medidos.

Esse trabalho constitui a primeira etapa para

estabelecermos as margens CTV-PTV de nossa

instituição. Um estudo de erros residuais, intra-

fração e de delineamento é necessário para

acessar as outras incertezas envolvidas nessa

determinação.

Abdome Crânio

x y z x y z

∑pos(mm) 1,9 2,0 2,7 1,3 1,7 1,4

σpos(mm) 2,0 1,9 1,7 1,1 1,2 0,8
Margem 

Mínima* (mm) 3,3 3,1 2,8 1,8 2,0 1,3

Margem rotina 
(mm) 7 7 7 5 5 5

Resultados dos cálculos de erros populacionais (randômicos e 
sistemáticos), e margens mínimas encontrados

Distribuição dos erros de posicionamento na direção X (lateral). 
Também estão indicadas as margens utilizadas na rotina.
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