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INTRODUÇÃO: A população pediátrica é um grupo que particularmente se beneficia de margens estreitas de
tratamento. A fim de garantir o posicionamento fidedigno em relação às margens reduzidas de PTV, desenvolvemos na
nossa instituição um Protocolo de IGRT onde a escolha do sistema de imagem e a frequência do seu uso é
individualizada de acordo com valores de margem, técnica de planejamento e intuito do tratamento.

OBJETIVOS: Apresentar a estruturação básica do Protocolo de IGRT da instituição e os resultados de análise dos
dados dos pacientes qualificados dentro do mesmo.

MATERIAIS E MÉTODOS: A partir de literatura publicada e de consenso departamental, foram elaboradas 4 opções de
IGRT, detalhadas em fluxograma. A pormenorização dos níveis de ação está disponível nos arquivos do departamento.
Cada paciente teve seus dados de deslocamento e de conduta registrados em tempo real.

RESULTADOS: Implantado na rotina do departamento no início de 2016, durante 01/02/2016 a 07/06/2017 foram
tratados 131 pacientes e 200 isocentros (ISOS), totalizando 1509 sessões de radioterapia com aquisição de imagens de
IGRT. Destas, 25% foram realizadas para pacientes em tratamento sob sedação diária. Os sítios de tratamento
registrados incluíram: Crânio (51% das imagens), Coluna (11%), “Irradiação Linfonodal Total” (9%), Tórax (4%),
Extremidades (4%), Abdome (13%), Pelve (3%), Tórax/abdome (2%) e Cabeça e Pescoço (3%). Inicialmente, cada
isocentro de tratamento foi enquadrado dentro de um protocolo específico de IGRT: 1, 2, 3 ou 4. O único protocolo que
prevê realização diária de imagem é o Protocolo 3, e incorpora correção rotacional por mesa robótica. O Protocolo 4
que não prevê cálculo ou correção dos erros sistemáticos e randômicos é reservado aos pacientes paliativos, e aos
pacientes que tratam neuroeixo, cuja luz de campo de tratamento é verificada diariamente nas marcas da pele.

CONCLUSÃO: A partir da análise do perfil dos deslocamentos dos pacientes, podemos reconhecer melhor a dinâmica
de posicionamento institucional. Como objetivo futuro, utilizando esses valores, será possível estabelecer margens
particularizadas para cada região de tratamento, ao invés de valores empíricos, na segurança de que mesmo expansões
restritas garantirão 95% de probabilidade (2σ) do paciente randomicamente manter-se bem posicionado durante todo
o tratamento irradiante. Pois, caso contrário, o protocolo estará atuante na detecção e correção de violações.

A maior parte das alocações iniciais foi para o Protocolo 1 (104 ISOS),
graças ao valor estreito de 5mm que foi utilizado em 57% de todas as
imagens realizadas. Outra análise que merece menção é a alocação de
12% dos ISOS para protocolo de CBCT diário, o que reflete a rotina de
reirradiação da instituição, que exige margens mínimas.

Como alteração de conduta frente aos dados de deslocamentos
adquiridos ao longo das sessões, ocorreram 7% de realocações para
outro protocolo diferente do inicialmente proposto, necessidade de 37
remarcações na pele/acessório devido a correção sistemática
translacional >3mm e ainda 01 replanejamento, devido a mudança
anatômica superior à capacidade de correção espacial do IGRT. Todas as
vezes que o paciente foi realocado em novo protocolo, a migração
ocorreu para a realização de CBCT diário.

Figura1. Alocação inicial

Figura2. Realocação final 


