
Foram realizados testes 
dosimétricos propostos no 
TECDOC para as duas energias de 
fótons disponíveis no AL. Cada 
teste sendo um plano de tratamento 
calculado em um objeto simulador 
de tórax da CIRS modelo 002FLC. 
Para cada energia de feixe, os 
planos foram calculados três vezes: 
uma com o algoritmo PB e duas 
com o MC, sendo uma calculando 
“dose no meio” e a outra “dose 
na água”. 
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METODOLOGIA: RECOMENDAÇÕES DO TECDOC

A inserção de um novo sistema de 
planejamento (TPS) na rotina de um 
serviço de radioterapia demanda a 
criação de um programa de garantia da 
qualidade para o novo TPS e processos 
relacionados. É necessário que seja feita 
uma validação de toda a cadeia, 
começando pela tomografia de 
simulação, modelagem anatômica, 
cálculos de distribuição de doses e 
unidades monitoras e entrega do plano 
de tratamento pelo acelerador linear 
(AL). O documento IAEA-TECDOC-1583 
[1] fornece uma série de testes práticos 
para realizar a verificação dessa cadeia 
de processos.

INTRODUÇÃO: TAREFAS ASSOCIADAS  A UM NOVO SISTEMA

O propósito deste trabalho foi validar o comissionamento do sistema de planejamento (TPS) iPlan® em nossa instituição e atestar sua
capacidade de calcular, com acurácia, planejamentos conformacionais convencionais, com a utilização dos dois algoritmos de cálculo
disponíveis: Monte Carlo (MC) e PencilBeam (PB).

OBJETIVOS: VALIDAR NOVO TPS

Os planejamentos conformacionais 
convencionais realizados no SP 
apresentaram acurácia esperada pelo 
IAEA-TECDOC-1583. Para regiões de 
heterogeneidades o MC foi superior ao PB. 

CONCLUSÃO: TPS VALIDADO

93% dos pontos verificados caíram 
dentro dos critérios de concordância 
sugeridos. Os casos fora do critério 
foram os do algoritmo PB, em pontos  
localizados no pulmão e nos casos de 
feixes tangentes ao paciente. O MC se 
mostrou eficaz no cálculo em todos os 
casos planejados, nas duas energias. 

RESULTADOS: DOSES DENTRO DOS CRITÉRIOS ESPERADOS

Porcentagem dos pontos dentro do critério

93.0 %

7.0 %

OK NÃO OK

Uma ressalva importante foi o cálculo no ponto localizado em 
tecido ósseo. Nesse ponto os resultados de “dose na água” e 
“dose no meio” apresentados pelo MC tem diferenças de ~5-6%. 
Como a medida da câmara de ionização foi normalizada para 
dose na água, o valor de “dose na água” calculado pelo MC foi 
utilizado nesse caso.

A questão de “dose na água” ou “dose no meio” bem como a 
validação de planejamentos mais complexos necessitam de mais 
investigação e serão objetos de futuros trabalhos.

As medidas de dose absoluta foram medidas com uma câmara 
de ionização pinpoint da PTW e comparadas com as doses 
calculadas no TPS. Os critérios de concordância entre as doses 
medidas e calculadas propostos no TECDOC foram utilizados 
nas análises.
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