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Acidentes

• Panamá,	2000

– Método	de	digitalização	dos	blocos	de	colimação	foi	alterado	no	SPT;
– Novo	procedimento	não	foi	verificado;
– SPT	aceitou	dados	para	blocos	múltiplos	como	se	fossem	um	único	

bloco,	mas	o	tempo	de	tratamento	foi	alterado	(↑);
– Erro	afetou	28	pacientes,	pelo	menos	5	morreram.



Acidentes

• França,	2007

– Comissionamento	inadequado	de	um	novo	AL;
– Medidas	feitas	com	CI	de	volume	impróprio	para	campos	pequenos;
– Dados	incorretos	foram	inseridos	no	SPT;
– Erro	afetou	145	pacientes	(micro-MLC).



Comissionamento

• Aquisição dos dados do feixe;
• Tabelas de dosimetria;
• Inserção dos dados no SPT;
• Desenvolvimento dos procedimentos

de tratamento;
• Verificação dos procedimentos;
• Estabelecimento de testes e CQ.



Comissionamento

• Erros	podem	afetar	muitos	pacientes;
• Todos	os	dados	do	SPT	devem	ser	medidos		e	testados.



TG-119	da	AAPM

• Grupo Tarefa 119 da American
Association of Physiscts in
Medicine (AAPM);

• Estabelece critérios para o
comissionamento de IMRT;

• Guia com planejamentos e
limites aceitáveis.



Recomendações	do	TG-119	para	
implementação	do	IMRT	clínico

• Verificar a eficácia do SPT;

• Conferir a execução do tratamento planejado (medido x calculado).



TG-119: TC	e	Estruturas

l TC	e	Estruturas	
http://www.aapm.org/pubs/tg119/default.asp

l Fusão	dos	phantoms

l Transferência	das	estruturas



TG-119: Planos

l Dose por fração: 180 – 200 cGy

l Grade de cálculo: 2 mm

l Dose no PTV

l Limites de dose para OAR

Parâmetros	

clínicos



TG-119: Medidas

1. Pontual de todos os campos

2. Distribuição de dose planar de
todos os campos

3. Distribuições de dose planar
campo por campo



Análise	e	comparação	com	os	
resultados	do	TG-119

Para	as	doses	pontuais:	
l (Medido	- Planejado)	/	Prescrito

Para	distribuição	de	dose:
l Critérios	Gama:	3%	/	3	mm
l %	de	pontos	com	gama	≤	1,00
l Dose	Absoluta
l Limiar	de	10%	(Threshold)
l Normalização	Van	Dyk



Vários	Alvos



Próstata



CP



Forma	de	C



Serviço	de	Radioterapia
Liga	Mossoroense	de	Estudos	e	Combate	ao	Câncer	



Vários	Alvos



Próstata
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Forma	de	C



• Planejamentos atenderam aos objetivos dos planos;

• Comparação da dose pontual e da fluência mostrou bons
resultados (resultados próximos dos publicados);

• O desempenho do SPT Monaco e do AL Elekta Synergy é bom para
planos complexos.

Serviço	de	Radioterapia	da	Liga	Mossoroense	
de	Estudos	e	Combate	ao	Câncer	



Após	o	TG	119

• Testes auxiliaram o desenvolvimento da metodologia para o
controle de qualidade dos planejamentos IMRT/VMAT;

• 20 planejamentos foram avaliados;

• Avaliação dos planos medidos e calculados com índice gama
(critérios de aceitação de 3%/3 mm e 2%/5 mm).



Após	o	TG	119

• 8 casos de CP
– 3%/3 mm = 96,95%±2,75%
– 2%/5 mm = 99,05%±1,24%

• 12 casos de Pelve
– 3%/3 mm = 97,35%±2,01%
– 2%/5 mm = 99,05%±1,14%

Níveis	de	ação	estabelecidos:	
Gama	com	95%	dos	pontos	com	γ≤1	(3%/3	mm)



Recomendação

Nenhuma técnica nova de tratamento ou técnica de rotina
pode ser alterada sem que passe por uma verificação
confirmatória antes do tratamento no paciente.


