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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte da Brainlab:

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma
francês Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japão
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Sugestões

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual do usuário pode conter erros. Se tiver
sugestões de melhoria, entre em contato conosco pelo endereço user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Marcas comerciais da Brainlab

• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Dosimetry PRO® é marca registrada da VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® é marca registrada da Eastman Kodak Company.
• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Informações sobre patentes

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes ou patentes pendentes. Para obter
detalhes, consulte: www.brainlab.com/patent.

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva
para Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).

• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, a classificação do produto
Brainlab está definida no Manual do Usuário do Software correspondente.

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido
deles.

Informações legais
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

Aviso
Sinais de aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Sinais de cuidado

Sinais de cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Contêm importantes
informações relacionadas a possíveis problemas de funcionamento do dispositivo, falhas
no dispositivo, danos ao dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis. 
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1.4 Usando o sistema

Objetivo e público-alvo

• Este manual fornece informações básicas e uma referência para a física médica necessária
para a correta utilização do software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Este manual é direcionado a todos os membros da equipe clínica que usam ou manipulam o
software de planejamento de tratamento de radioterapia da Brainlab, em particular aos físicos.

• Antes de utilizar o software, leia este manual com atenção e familiarize-se com o produto.

Perfil do operador

Aviso
O software de planejamento da Brainlab e os dispositivos acessórios somente devem ser
operados por profissionais qualificados da área médica.

Revisão de plausibilidade

Aviso
Todas as informações inseridas no aplicativo de planejamento da Brainlab e todas as
informações recebidas como saída do aplicativo de planejamento da Brainlab devem ser
revisadas quanto à sua plausibilidade antes do tratamento do paciente.

Compatibilidade

Aviso
Somente dispositivos médicos e peças de reposição especificados pela Brainlab podem
ser usados com o software de planejamento da Brainlab. O uso não autorizado de
dispositivos ou peças de reposição pode afetar de maneira adversa a segurança e/ou a
eficácia do software de planejamento da Brainlab e colocar em risco a segurança do
paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Funções disponíveis

Este manual contém informações sobre vários algoritmos e funcionalidade de hardware
suportada. Dependendo da licença que você adquiriu, da versão do software e dos requisitos da
regulamentação nacional, alguns destes algoritmos ou funcionalidades podem não estar
disponíveis.

Informações adicionais

Para obter informações específicas sobre a indicação de uso do software de planejamento de
tratamento radioterápico da Brainlab e sobre as compatibilidades relacionadas, consulte o
manual do usuário do software Brainlab RT Elements correspondente.

Usando o sistema
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1.5 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

Para garantir o uso seguro e adequado do sistema, a Brainlab recomenda que, antes de usar o
aplicativo de planejamento da Brainlab pela primeira vez, todos os usuários participem de um
programa de treinamento intensivo conduzido por um representante da Brainlab.

Responsabilidade

Aviso
Os aplicativos de planejamento da Brainlab são desenvolvidos unicamente para fornecer
assistência adicional à equipe médica. Eles não substituem a experiência do usuário nem
invalidam a responsabilidade do usuário durante sua utilização.

Aviso
Certifique-se de que os indivíduos autorizados a executar as funções de planejamento de
tratamento estejam adequadamente treinados para a função.

Leitura dos manuais de usuário

O tratamento bem-sucedido e seguro usando o software de planejamento da Brainlab exige o
planejamento cuidadoso de procedimentos.
Portanto, é importante que todos os usuários do software:
• Leiam os manuais de usuário relevantes cuidadosamente antes de usar o software.
• Tenham acesso permanente a esses manuais de usuário.

Manuais de usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware Physics Administra-
tion

Instruções detalhadas sobre o uso do aplicativo Physics Admi-
nistration.

Manual do Usuário do Soft-
ware

Instruções detalhadas sobre o uso do software Brainlab Ele-
ments.

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 INFORMAÇÕES BÁSICAS
2.1 Observações sobre segurança

Observações importantes sobre segurança do sistema

Esta seção contém informações importantes que devem ser consideradas para a operação
segura e efetiva do sistema de planejamento de tratamento.
Consulte o manual de usuário do software Brainlab Elements correspondente e o Manual do
Usuário do Software Physics Administration.

Aviso
O usuário é responsável por estabelecer um programa adequado de controle de qualidade
abrangente para detecção de erros, limitações ou imprecisões do planejamento de
tratamento e para sistemas de aplicação de tratamento. Para obter informações adicionais,
consulte o capítulo de controle de qualidade neste manual de referência técnica.

Aviso
Meça a precisão absoluta do sistema de planejamento de tratamento da Brainlab em
combinação com os sistemas de aplicação de tratamento utilizados, usando fantomas. A
precisão medida deve ser levada em consideração durante a configuração dos parâmetros
do plano, para garantir a aplicação precisa do tratamento.

Aviso
Assegure a aplicação adequada do plano de tratamento no paciente. Recomendamos a
execução de uma verificação no fantoma para todos os planos de tratamento, usando
exatamente as mesmas configurações de parâmetros que serão usadas para o paciente
real, durante o tratamento real.

Aviso
Para assegurar a consistência dos parâmetros de posicionamento e de tratamento, caso
vários sistemas de planejamento sejam usados, todos os parâmetros finais de
posicionamento e tratamento deverão ser fornecidos pelo mesmo sistema de
planejamento de tratamento. Por exemplo, se as informações do software Brainlab RT
Elements forem usadas diretamente para posicionamento do paciente, então o plano de
tratamento correspondente também deverá ser gerado pelo software Brainlab RT Elements
e não poderá ser modificado por nenhum outro sistema de planejamento de tratamento.

Aviso
Tratamentos estereotáticos, como a radiocirurgia estereotática (SRS), incorporam níveis
muito altos de taxas de dose e doses por fração, e são tipicamente planejados com
margens reduzidas de volume-alvo. Portanto, você deve tomar precauções de segurança
adicionais durante o planejamento do tratamento, a transferência do plano e a aplicação
do tratamento. É altamente recomendável executar ações adicionais de controle de
qualidade antes de cada tratamento estereotático de pacientes.

Aviso
Em geral, esses sistemas não são indicados para o tratamento de pacientes usando
planos em que os colimadores primários bloqueiam a abertura do MLC. A única exceção é
o MLC Elekta Agility, devido ao comportamento das “guard leaves” e ao recurso de
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rastreamento do colimador primário. Em tratamentos gerados para o MLC Elekta Agility, os
colimadores primários sobrepõem o campo do MLC. Para usar o MLC Elekta Agility é
necessário realizar medições adicionais de dados de feixes, conforme especificado no
Manual de Referência Técnica Brainlab - Princípios de Física.

Aviso
Todos os relatórios do plano de tratamento devem ser aprovados por uma pessoa
qualificada antes de as informações que eles contêm serem usadas com finalidade de
tratamento de radioterapia.

Aviso
A Brainlab recomenda que os relatórios de planos de tratamento sejam usados para
verificação de todos os parâmetros do tratamento, incluindo, entre outros, o tamanho e a
posição dos colimadores, os ângulos dos dispositivos e as especificações de dose,
diretamente no sistema de aplicação de tratamento.

Aviso
Antes de iniciar o tratamento do paciente, você deve concluir os processos de aceitação
do sistema, verificação e validação do sistema de planejamento de tratamento, incluindo
os perfis de máquina.

Aviso
Para cada plano de tratamento de paciente, você deve assegurar que a configuração
planejada para o Linac seja corretamente transferida e aplicada ao Linac. Isso inclui (mas
não se limita a estes aspectos) o modo de filtro aplainador e as configurações de
acessórios.

Aviso
Esteja sempre ciente de que a qualidade da saída depende criticamente da qualidade dos
dados de entrada. Quaisquer irregularidades ou incertezas sobre as unidades de dados de
entrada, identificação ou questões de qualidade de qualquer outra natureza devem ser
completamente investigadas antes de os dados serem usados.

Aviso
Certifique-se de que seus dispositivos de aquisição de imagens (como tomógrafos)
estejam devidamente configurados e calibrados. Verifique com frequência a calibração por
meio da captura de imagem e verificação de fantomas de teste.

Aviso
Verifique a precisão do contorno externo resultante e modelo de tecido usado para
cálculos da dose. A área relevante total para o tratamento deve estar dentro do contorno.

Aviso
Certifique-se de que durante o processo de planejamento completo você esteja
trabalhando no conjunto correto de dados do paciente. As informações do paciente são
exibidas na tela principal do sistema de planejamento de tratamento da Brainlab.

Aviso
Sempre assegure que os sistemas de aplicação de tratamento usados para o tratamento
de um paciente sejam os mesmos que foram definidos durante o processo de
planejamento, ou seja, o perfil de máquina selecionado deve ser correspondente à
máquina usada para o tratamento.

Aviso
Antes da aplicação, assegure que todos os acessórios de tratamento, como a montagem
do colimador cônico e o colimador cônico de tamanho adequado para o plano de
tratamento, estejam adequadamente instalados na trajetória do feixe. Seus sistemas de
aplicação de tratamento podem não estar preparados para conduzir um intertravamento do
feixe em caso de falta de acessório ou em caso de uso de acessórios incorretos. Consulte
também a documentação fornecida para os acessórios.

Observações sobre segurança
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Aviso
Antes de iniciar o tratamento, você tem a responsabilidade de verificar, de dentro da sala
de tratamento, se os ângulos de gantry e de mesa selecionados podem ser usados para
realizar o tratamento sem resultar em lesões nos pacientes ou danos aos equipamentos,
como o sistema de aplicação de tratamento.

Aviso
Recomendamos a verificação e confirmação do posicionamento do paciente com um
método adequado de verificação de posição antes do tratamento. Planos de prova podem
ser gerados com o uso de fantomas, para testar a precisão do método real de preparação
do paciente.

Aviso
Certifique-se de que o sistema de planejamento de tratamento da Brainlab esteja
corretamente configurado e que a configuração reflita os parâmetros dos sistemas de
administração de tratamento. Esses parâmetros incluem, entre outros, a convenção de
escala do Linac, limites mecânicos ou parâmetros dosimétricos, tais como modos de
energia ou fluência do Linac, como SRS e FFF (Livre de Filtro Aplainador).

Aviso
O usuário é responsável por assegurar que as configurações das máquinas estejam
sincronizadas em todos os locais de configuração (por exemplo, sistema de planejamento
de tratamento, sistema Record and Verify e sistema de aplicação de tratamento), em todos
os momentos. Uma incompatibilidade entre a configuração da máquina usada para
planejamento e a máquina usada para tratamento pode resultar na aplicação inadequada
de tratamento ou na interrupção do fluxo de trabalho clínico.

Aviso
A Brainlab fornece instruções de medição atualizadas. Certifique-se de que as instruções
mais recentes de medição sejam usadas durante a aquisição dos dados de feixe. Para
obter informações adicionais, entre em contato com o especialista de suporte da Brainlab.

Aviso
Certifique-se de que suas medições de dados de feixe estejam atualizadas e que os
algoritmos de dose estejam adequadamente configurados e calibrados. Verifique
periodicamente a configuração e a calibração, usando as medições de fantomas.

Aviso
Se um ou mais componentes do sistema de aplicação de tratamento tiverem sido
modificados, trocados ou recalibrados, será necessário executar uma validação do
sistema de planejamento de tratamento, em combinação com o sistema de aplicação de
tratamento, de acordo com seus procedimentos de Controle de Qualidade. Se
componentes que influenciam parâmetros dosimétricos do sistema forem modificados, as
medições de dados de feixe deverão ser repetidas e os dados revisados deverão ser
inseridos no sistema com o software Physics Administration.

Aviso
Drivers pré-instalados, etc., não devem ser alterados, a menos que isso seja
absolutamente necessário. No caso de uma atualização de driver, antivírus ou outro tipo
similar de atualização, certifique-se de que o desempenho do sistema de planejamento de
tratamento da Brainlab permaneça inalterado. Uma revalidação de software é fortemente
recomendada.

Aviso
Observe cuidadosamente a conformidade com as especificações e as recomendações
fornecidas pelo fabricante de seu equipamento de dosimetria. Em especial, todos os
detectores de dose possuem um intervalo claramente especificado de tamanhos de campo
para os quais eles se aplicam. O uso do equipamento de dosimetria fora de suas
especificações ou de forma incorreta pode resultar em cálculos de dose incorretos.
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Aviso
Os dados de feixe da Brainlab (por exemplo, Novalis Tx) instalados durante a aceitação do
sistema destinam-se apenas a propósitos de teste e não são adequados para uso clínico.

Aviso
Quando os dados medidos são enviados à Brainlab, o seguinte se aplica:
• A Brainlab não tem nenhuma possibilidade de verificar a exatidão de quaisquer dados

recebidos de usuários ou enviados para usuários.
• Todas as informações ou recomendações fornecidas pela Brainlab são baseadas nos

dados recebidos e dependem da exatidão dos próprios dados.
• Quando os dados recebidos e processados pela Brainlab são devolvidos ao usuário,

isto não significa de forma alguma que os dados devolvidos estejam corretos.
Você é totalmente responsável por:
- Verificar a exatidão dos dados recebidos da Brainlab
- Verificar a exatidão de todas as informação ou recomendações fornecidas pela

Brainlab
- Validar a segurança e a efetividade dos dados retornados pela Brainlab antes de

executar o tratamento de qualquer paciente
• O fato de que a Brainlab tenha processado determinados dados não afeta a

responsabilidade geral do usuário de verificar a exatidão do perfil de feixe final.

Observações sobre segurança
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2.2 Configuração do campo de tratamento

Build-up de dose na pele

Se a irradiação for dirigida através de uma camada sólida de fibra de carbono, ocorre atenuação
e build-up de dose. 
• Esses efeitos podem ser observados em todos os tampos de mesa do tipo sanduíche,

complementos de mesa projetados de forma semelhante e dispositivos de imobilização com
painéis sólidos de fibra de carbono.

• Esses efeitos ocorrem devido às propriedades de alta densidade de fibras de carbono e
podem variar, dependendo, por exemplo, da energia do feixe e do ângulo de entrada no tampo
de mesa.

Comparação de build-up de dose

Para ilustrar o efeito do uso do tampo de mesa na dose do paciente, o exemplo a seguir compara
o build-up de dose e a atenuação da dose em um fantoma de água quando o tratamento é
executado com o Imaging Couch Top da Brainlab e quando nenhum tampo de mesa é usado.
Comparação de acúmulo de dose em 6 MV (Cálculo Monte Carlo):

①

②

Figura 1  

Explicação do diagrama de build-up de dose

Na figura acima, o tampo da mesa começa em 0,1 cm, com uma camada de fibra de carbono de
0,2 cm. Isso é seguido de 4,5 cm de espuma plástica e, depois, de outros 0,2 cm de fibra de
carbono. A camada de água representando o paciente começa a uma profundidade de 5 cm.
• A curva vermelha ① mostra a dose em profundidade para um número específico de unidades

monitoras no fantoma de água quando nenhum tampo de mesa é usado.
• A curva azul ② mostra a dose em profundidade para o mesmo número de unidades monitoras

no fantoma de água quando o Imaging Couch Top da Brainlab é usado.
• Ambas as curvas são calculadas com um algoritmo Monte Carlo para um feixe de fótons de 6

MV.
Observe que a curva azul ② indica um aumento na dose (dose na pele) quando o feixe atinge o
fantoma de água que representa o paciente. Isso se deve ao grande número de elétrons
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secundários que são gerados como resultado da densidade relativamente alta do material de
fibra de carbono. Esses elétrons atingem a superfície da pele, resultando na dose alta mostrada.

Verificação

Como a maioria dos aplicativos de software de planejamento de tratamento de radioterapia
assume que apenas o ar está presente entre o LINAC e a superfície da pele, eles não podem
modelar nem considerar efeitos desse tipo. Esses efeitos devem, portanto, ser
experimentalmente verificados com medições adequadas como, por exemplo, usando um
fantoma com placas de PMMA. Os resultados de atenuação e de build-up de dose obtidos
desses experimentos devem então ser levados em conta durante o planejamento do tratamento.
O software Brainlab Elements permite que um tampo de mesa seja selecionado durante a
segmentação de superfície, para que efeitos como a atenuação e o build-up de dose possam ser
considerados durante o planejamento do tratamento.

Aviso
O tratamento de pacientes através da parte posterior do tampo de mesa deve ser evitado.
Todavia, se isso for inevitável, você deverá incluir o modelo do tampo de mesa para o
cálculo de dose. Se não fizer isto, esteja ciente de que a distribuição de dose calculada
não inclui a atenuação adicional nem o aumento da dose na pele próxima ao tampo de
mesa. O cálculo da dose deve ser manualmente corrigido em relação a tais fatores.

Observações sobre segurança

Aviso
A determinação imprecisa da superfície da pele, devido a dados de imagem ruins ou
incompletos, pode resultar no cálculo incorreto da profundidade equivalente. Dessa forma,
a região de entrada de cada feixe ou arco deve ser verificada em seu software de
planejamento usando a visualização de profundidade fornecida.

Configuração do campo de tratamento

18 Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física



2.2.1 Fuga de radiação causada por espaçamentos de lâminas de MLC fechado

Informações básicas

Os planos de tratamento para MLCs contêm normalmente pares de lâminas fechadas. De forma
ideal, nenhuma dose é administrada através do pequeno espaçamento restante entre as pontas
das lâminas fechadas. No entanto, dependendo do design da extremidade da lâmina do MLC,
uma determinada fuga é tecnicamente inevitável, a não ser que esse espaçamento de lâmina
seja coberto pelos colimadores primários do Linac ou por qualquer outro dispositivo colimador
adicional.

Ilustração

O diagrama mostra um par de lâminas de MLC fechado, onde o espaçamento das lâminas não
está coberto, em oposição a um par de lâminas coberto pelos colimadores primários do Linac:

①

②

③④

Figura 2  

Nº Componente

① Posição dos colimadores primários do Linac

② Par de lâminas fechadas de mMLC

③ Dose resultante

④ Dose de fuga

Para evitar a administração de dose ao paciente com fuga indesejada, é essencial que o
espaçamento entre os pares de lâminas fechadas esteja sempre completamente protegido pelos
colimadores primários do Linac.
Para algumas combinações de MLC/Linac, é tecnicamente impossível blindar os espaçamentos
das lâminas fechadas. No entanto, visto que os algoritmos de dose podem prever a radiação de
fuga causada pelos espaçamentos das lâminas fechadas, é possível verificar a influência da
radiação adicional no tratamento do paciente.

Detalhes

Há uma área pequena com menor blindagem contra radiação entre as pontas das lâminas
opostas dos pares de lâminas fechadas. Isso resulta do design técnico do MLC, isto é, o formato
da ponta da lâmina e um pequeno espaçamento restante entre as lâminas.
Se esse espaçamento de lâmina não estiver coberto, por exemplo, pelos colimadores primários
do Linac, a fuga de radiação poderá passar através desse espaçamento. O volume de fuga de
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dose depende do sistema de administração de dose e principalmente do plano de tratamento
individual. Em comparação com a dose de tratamento planejada, planos com sequências de
lâminas complexas podem em especial resultar em uma significativa fuga de dose.
A fuga de dose para um plano de tratamento pode ser determinada pelas medições de fantomas
usando equipamento apropriado, como filmes sensíveis à radiação.
Lembre-se de que os colimadores primários do Linac também estão sujeitos às imprecisões do
posicionamento mecânico. Essas limitações na precisão do posicionamento dos colimadores do
Linac devem ser levadas em consideração quando as posições dos colimadores são definidas
para uso com o MLC. Para obter detalhes, consulte o manual de usuário e as especificações de
seu Linac.
Devido às limitações de hardware de alguns MLCs (como o Elekta Agility), as lâminas nem
sempre se ajustam à região-alvo e os espaçamentos estáticos de lâmina necessários não são
completamente cobertos pelos colimadores primários.

Aviso
Nem sempre é tecnicamente possível mover pares de lâminas fechadas atrás dos
colimadores primários. Verifique novamente se os pares de lâminas fechadas foram
posicionados atrás dos colimadores primários. Se este não for o caso, o usuário é
responsável por decidir se a fuga de dose resultante é aceitável.

Como verificar seu sistema

O software Brainlab RT Elements oferece a funcionalidade de posicionamento automático do
espaçamento das lâminas fechadas atrás dos colimadores primários do Linac durante o
planejamento do tratamento. Siga as etapas resumidas a seguir para verificar se o seu sistema
está corretamente configurado.

Etapa

1. Faça uma medição apropriada para determinar as posições máximas dos colimadores do
Linac que ainda cobrirão totalmente o espaçamento de lâmina do MLC se as lâminas fo-
rem fechadas na distância máxima em relação ao eixo central do feixe.

2. Verifique seu perfil de máquina/perfil de feixe, usando o Physics Administration para:
• Assegurar que os limites de movimento dos colimadores do Linac sejam menores que

ou iguais às posições máximas dos colimadores determinadas na etapa 1.
• Assegurar que o espaçamento das lâminas fechadas seja posicionado automatica-

mente atrás dos colimadores primários do Linac.
Para essa verificação ou para ajustar os limites de movimento dos colimadores do Linac
aos valores apropriados, siga as instruções descritas no Manual do Usuário do Softwa-
re Physics Administration.

Fuga de radiação causada por espaçamentos de lâminas de MLC fechado
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2.3 Medição para campos de radiação pequenos

Recomendações gerais

Medições específicas devem ser concluídas antes da execução de tratamentos estereotáticos
com tamanhos de campo muito pequenos. Essas medições devem ser baseadas em padrões de
dosimetria internacionais válidos para campos pequenos, em especial o padrão IAEA TRS-483
(2017). O relatório IAEA TRS-483 contém um código de prática internacional para referência e
para determinação da dose relativa para pequenos campos estáticos usados em radioterapia de
feixe externo.
Considerando que a média da dose heterogênea dentro do volume do detector sensível resulta
em um sinal reduzido, valores mais altos de detectores menores estão provavelmente mais
próximos do valor verdadeiro. Por essa razão, o menor detector disponível deve ser usado ao
executar a dosimetria de campo pequeno (Alfonso et al, 2008 e Sauer et al, 2007). Para
medições no eixo central, como dose em profundidade, as proporções tecido/fantoma e os
fatores de espalhamento/saída, as dimensões do detector devem ser significativamente menores
que o tamanho do campo.

Código de prática

É preciso cuidado especial ao selecionar e manusear equipamentos de dosimetria. Para
tamanhos de campo pequenos, é particularmente importante alinhar corretamente o fantoma de
água e a direção do movimento do detector em relação ao eixo do feixe e o centro do feixe
(consulte, p.ex., IAEA TRS-483). Mesmo que o tamanho do detector seja adequado para os
campos pequenos a serem medidos, será preciso aplicar correções precisas de sensibilidade
(como, por exemplo, dependência de energia do sinal do detector ou efeitos de distúrbios na
fluência), de acordo com as especificações fornecidas pelo fabricante do detector.
Para muitos tipos diferentes de detectores distribuídos por vários fornecedores, as tabelas 23 a
27 do padrão IAEA TRS-483 fornecem fatores de correção de saída de campos. Esses fatores de
correção (se disponíveis) devem ser aplicados durante a determinação do fator de espalhamento/
saída. Antes de enviar os dados de medição para a Brainlab, indique se os fatores de
espalhamento/saída são corrigidos de acordo com o padrão IAEA TRS-483 ou não, usando o
modelo Excel ou o modo Raw Data do Physics Administration. Para obter instruções, consulte
o modelo do Excel e o Manual do Usuário do Software Physics Administration.
Ao corrigir fatores de espalhamento/saída de acordo com o padrão IAEA TRS-483, considere
também as incertezas dos fatores de correção indicadas no relatório (consulte a tabela 37 do
padrão IAEA TRS-483). Essas incertezas são diferentes para diferentes grupos de detectores e
são dependentes do tamanho do campo.
Para obter informações adicionais, consulte as publicações correspondentes (p.ex., Das, et al.
2008, IPEM Report Number 103 2010 ou Wuerfel 2013). Sempre que possível, siga o código de
prática fornecido pelo relatório IAEA TRS-483.

Assegurando a precisão

Durante o tratamento de tamanhos de campo pequenos, o perfil de dose mostrará somente uma
região de platô estreito ou sem nenhum platô. Se o volume de sensibilidade do detector for
demasiado grande, a dose medida será inferior à dose real, resultando em overdose de radiação.
O uso de volumes de sensibilidade dimensionados incorretamente é um dos principais fatores de
contribuição para a medição de dose imprecisa.

Aviso
Observe atentamente as especificações e recomendações fornecidas pelo fabricante do
seu equipamento de dosimetria. Os detectores de dose em particular possuem um
intervalo claramente especificado de tamanhos de campo para o qual eles podem ser
usados. A utilização de um detector de dose para um aplicativo para o qual ele não foi
projetado, ou em uma orientação errada, pode conduzir a cálculos de dose incorretos.
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Aviso
A medição de dose para pequenos campos de radiação (menores que 30 x 30 mm2) deve
ser realizada com equipamento adequado para esses tamanhos de campo.

Aviso
Para MLCs com um espaçamento de lâminas mínimo exigido relativamente grande, não
planeje tratamentos para alvos muito pequenos ou muito estreitos.

Medição para campos de radiação pequenos
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2.4 Métodos de medição de dados do feixe

Medindo dados de feixe

Você pode medir dados de feixes das seguintes maneiras:

Método Consulte

Pencil Beam
Modo Raw Data do Physics Administration Página 25

Método de modelo Excel (opcional) Página 28

Monte Carlo Modo Raw Data do Physics Administration Página 119
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2.4.1 Modo de dados brutos no Physics Administration

Informações básicas

O modo Raw Data do Physics Administration permite inserir dados de feixe medidos antes do
processamento. O modo Raw Data não mais exige a coleta de dados em modelos Excel.
Usando o Physics Administration, os dados brutos podem ser convertidos em perfis de feixe,
que podem então ser usados com perfis de máquina para planejamento de tratamento.
Existem modos Raw Data para dados de medição de Pencil Beam e Monte Carlo. Para obter
detalhes sobre o uso dos modos Raw Data, consulte o Manual do Usuário do Software
Physics Administration.
Para o algoritmo Pencil Beam do software RT Elements, é recomendável coletar dados e
processar dados de feixe usando o modo Raw Data do Physics Administration. O método de
modelo Excel (consulte a página 28) é opcional.
Não é possível combinar os dois métodos. Para um determinado MLC e uma determinada
energia, todos os dados de Pencil Beam devem ser coletados usando o método Dados Brutos ou
o método Excel.

Modo de dados brutos no Physics Administration
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2.4.2 Modo de dados brutos de Pencil Beam

Informações básicas

Veja a seguir as diferenças entre o modo Raw Data de Pencil Beam e a abordagem de modelos
Excel:
• Perfis de dose em profundidade podem ter valores individuais de coordenadas de

profundidade para cada tamanho de campo.
• Perfis diagonais podem ter valores individuais de coordenadas de raio para cada

profundidade.
• Perfis diagonais devem ser processados com o Physics Administration para obtenção dos

Fatores Radiais.
• Perfis transversais podem ter valores individuais de coordenadas para cada profundidade.
• Perfis transversais devem ser processados com o Physics Administration para determinar a

Correção da Função de Fonte e os parâmetros de deslocamento radiológico.

Fatores de espalhamento (Fatores de saída)

A configuração e o fluxo de trabalho da instrução de medição são descritos na página 54. Antes
de inserir resultados de medição, insira a Distância Origem-Superfície (SSD) e a profundidade de
medição de espalhamento na janela de diálogo Scatter Data.
Esses valores devem ser os mesmos usados para a SSD e a profundidade de medição da
medição de Saída Nominal do Linac. Caso contrário, não será possível gerar um perfil de feixe.
Se necessário, ajuste os valores de tamanho do MLC e do colimador na seção de tabela de
espalhamento da janela de diálogo e insira seus dados de espalhamento.
• Os campos em cinza nas tabelas da matriz de amostra fornecidas na página 69 devem ser

medidos em todos os casos.
• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são

recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Portanto, não é necessário medir esses campos maiores de MLC. Em vez disso, é suficiente
inserir o último valor obrigatório medido; por exemplo, em uma configuração de colimador de
60 x 60 mm² você pode usar o valor medido para o campo de MLC de 60 x 60 mm² MLC
(0,8710 na página 91).

Se preferir, cole uma tabela de espalhamento inteira de uma vez, usando o botão colar. Nesse
caso, os tamanhos de MLC e do colimador são automaticamente ajustados. Para obter
informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration.

Deslocamento dinâmico de lâmina

A configuração e o fluxo de trabalho da instrução de medição são descritos na página 64.
Insira os resultados da medição de deslocamento dinâmico de lâmina na janela de diálogo
Dynamic Leaf Shift para cálculo.

Saída nominal do Linac e fuga de fundo

A configuração e o fluxo de trabalho da instrução de medição são descritos nas páginas página
48 e página 51.
Os dados de saída nominal do Linac devem ser inseridos na janela de diálogo Nominal Linac
Output da interface Raw Data de Pencil Beam:

Etapa

1. Insira sua calibração absoluta do Linac, definindo valores de Source Surface Distance,
Measurement Depth, Normalization Field Size e Nominal Linac Output.

2. Insira os valores de Leakage for Open Jaws e Leakage for Closed Jaws na seção
Multileaf Background Leakage.
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Perfil de dose em profundidade

A configuração e o fluxo de trabalho da instrução de medição são descritos na página 52. Os
perfis de dose em profundidade podem ser medidos em uma configuração do tipo PDD (SSD
fixa) ou TPR (isocêntrica).
Para inserir resultados de medição:

Etapa

1. Defina a configuração da medição (SSD fixa ou isocêntrica) na janela de diálogo Depth
Dose. Se uma abordagem do tipo SSD fixa tiver sido usada, insira também a SSD da
medição de PDD na janela de diálogo.

2. Se necessário, ajuste os tamanhos de campo de dose em profundidade, usando os bo-
tões Add e Remove na área de controle.

3. Cole cada perfil de dose em profundidade na janela de diálogo Depth Dose Profile cor-
respondente. Diferentes valores de coordenadas podem ser usados para cada tamanho
de campo.

4. Se preferir, cole uma tabela com dados de dose em profundidade para diversos tama-
nhos de campo de uma vez, usando Paste Profiles. Nesse caso, os tamanhos de campo
são automaticamente ajustados. Para obter informações adicionais, consulte o Manual
do Usuário do Software Physics Administration.

5. Perfis de dose em profundidade podem ser normalizados arbitrariamente. Todavia, a nor-
malização para uma profundidade de referência comum ou máxima pode simplificar as
verificações de consistência.

Perfis radiais diagonais

A configuração e o fluxo de trabalho gerais da instrução de medição são descritos na página 56.
Os perfis diagonais podem ser medidos em uma configuração do tipo PDD (SSD fixa) ou TPR
(isocêntrica).
OBSERVAÇÃO: para obter perfis diagonais adequados para cálculo de Fator Radial, MLCs
suplementares (p.ex., Brainlab m3) não devem ser desacoplados para a medição de perfil
diagonal. 

As lâminas do MLC devem estar retraídas.
Para inserir resultados de medição:

Etapa

1. Defina a configuração da medição (SSD fixa ou isocêntrica) na janela de diálogo Diag-
onal Profiles. Se uma abordagem do tipo SSD fixa tiver sido usada, insira também a
SSD da medição na janela de diálogo.

2. Se necessário, ajuste as profundidades usando os botões Add e Remove na área de
controle.

3. Cole cada perfil diagonal na janela de diálogo Diagonal Profile Data correspondente. Di-
ferentes valores de coordenadas podem ser usados para cada profundidade.

4. Se preferir, cole uma tabela com perfis diagonais para diversas profundidades de uma
vez, usando Paste Profiles. Nesse caso, as profundidades são automaticamente ajusta-
das. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software
Physics Administration.

5. Perfis diagonais podem ser normalizados arbitrariamente.

Quando todos os perfis diagonais (e os dados de dose em profundidade) forem inseridos, os
Radial Factors poderão ser calculados. Consulte o Manual do Usuário do Software Physics
Administration para obter informações adicionais.

Modo de dados brutos de Pencil Beam
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Perfis transversais

A configuração e o fluxo de trabalho da instrução de medição são descritos nas páginas página
61 e página 62.
Para inserir resultados de medição:

Etapa

1. Defina a configuração da medição (SSD fixa ou isocêntrica) na janela de diálogo Trans-
versal Profiles. Se uma abordagem do tipo SSD fixa tiver sido usada, insira também a
SSD da medição na janela de diálogo.

2. Se necessário, ajuste as profundidades usando os botões Add e Remove na área de
controle.

3. Cole cada perfil transversal na janela de diálogo Transversal Profile Data corresponden-
te. Diferentes valores de coordenadas podem ser usados para cada profundidade e dire-
ção.

4. Se preferir, cole uma tabela com perfis transversais para diversas profundidades de uma
vez, usando Paste Profiles. Nesse caso, as profundidades são automaticamente ajusta-
das. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software
Physics Administration.

5. Perfis transversais podem ser normalizados arbitrariamente.

Quando todos os perfis transversais forem inseridos (e após o cálculo dos Fatores Radiais), a
Correção da Função de Fonte e os parâmetros de deslocamento radiológico poderão ser
calculados. Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para obter
informações adicionais.
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2.4.3 Entrada de dados de perfil de máquina usando modelos Excel da Brainlab
(opcional)

Restrições do método Excel

Em contraste com o método Dados Brutos, o método Excel possui as seguintes restrições:
• Perfis de dose em profundidade devem usar as mesmas coordenadas de profundidade para

todos os tamanhos de campo.
• Perfis diagonais devem usar as mesmas coordenadas de raio para todas as profundidades.
• Perfis transversais devem usar as mesmas coordenadas para todas as profundidades.
• Perfis diagonais e transversais devem ser processados pela Brainlab.

OBSERVAÇÃO: não é possível combinar os dois métodos. Para um determinado MLC e uma
determinada energia, todos os dados devem ser coletados usando o método Dados Brutos ou o
método Excel. 

Transferindo dados

Quando modelos Excel da Brainlab são usados, não existe uma maneira direta de copiar os
dados para o Physics Administration (modo Machine Profile). A transferência dos dados de
feixe (p.ex., PDD/TMR, fatores radiais ou de espalhamento retornados pelo Brainlab Physics
após processamento) do modelo Excel para o Physics Administration (modo Machine Profile)
requer algumas etapas intermediárias.
Os dados devem ser copiados para uma nova pasta de trabalho Excel e depois salvos como um
arquivo de texto delimitado por tabulação. Em seguida, estes dados devem ser transferidos para
a estação de trabalho Brainlab (p.ex., através de uma unidade mapeada ou uma unidade USB),
onde podem ser abertos como um arquivo de texto e depois copiados e colados no perfil de
máquina. Isto precisa ser feito para cada tabela contendo dados de feixe (p.ex., PDD/TMR,
fatores de espalhamento ou radiais enviados pelo Brainlab Physics após processamento).

Fluxo de trabalho

Figura 3  

Etapa

1. Copie os dados para uma nova pasta de trabalho Excel:
• Selecione toda a tabela
• Cole os dados para uma nova pasta de trabalho Excel

2.

Entrada de dados de perfil de máquina usando modelos Excel da Brainlab (opcional)
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Etapa
Salve a pasta de trabalho como um tipo de arquivo de texto (delimitado por tabulação)
(*.txt).

3. Transfira o arquivo de texto delimitado por tabulação para a estação de trabalho Brainlab.

4. Abra o arquivo de texto na estação de trabalho Brainlab usando o editor de texto Note-
pad.

5. Selecione e copie todos os dados do arquivo de texto e copie.

6. Cole os dados na tabela apropriada do Physics Administration:

• Selecione a “caixa vazia” no canto superior esquerdo da tabela.

• Selecione Paste no menu suspenso Edit (ou use a combinação de teclas Ctrl + V).

INFORMAÇÕES BÁSICAS
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3 PENCIL BEAM:
ALGORITMO

3.1 Algoritmo de dose Pencil Beam

Informações básicas

Os algoritmos Pencil Beam são métodos bem estabelecidos e aceitos para calcular distribuições
de dose na radioterapia.
No algoritmo de dose Pencil Beam da Brainlab, os feixes incidentes são divididos em vários
subfeixes finos. Para cada subfeixe, uma correção radiológica individual de comprimento de
trajetória é realizada para corrigir as heterogeneidades da densidade de tecidos, levando em
conta até mesmo heterogeneidades de estruturas muito pequenas. A Transformação Rápida de
Fourier (Fast Fourier Transformation - FFT) é usada para convolução do feixe-kernel com a
distribuição de fluência do feixe. O algoritmo usa o traçado de raio rápido e cálculos de grade
adaptável, que reduzem o número de cálculos de dose necessários. Devido a essas otimizações,
as distribuições de dose 2D e 3D podem ser calculadas em milissegundos.
O algoritmo de dose Pencil Beam da Brainlab é baseado na publicação de Mohan et al (1985,
1986 e 1987). Ele é implementado para funcionar em tratamentos com feixe conformado, arco
conformado, IMRT e VMAT. Este capítulo descreve o algoritmo de dose conforme aplicado no
software de planejamento da Brainlab para os diferentes módulos de tratamento.

Pencil Beam Monoenergético (MPB)

A seguir, a definição de Pencil Beam Monoenergético é usada para um feixe de fótons
monoenergéticos paralelos com energia E e uma seção cruzada infinitesimal. Um incidente de
Pencil Beam em um fantoma de água homogêneo perpendicular à superfície dá origem a uma
distribuição de dose. Assumindo uma atenuação linear da fluência de fótons em água, o número
de primeiras colisões em um volume de unidade ocorrendo em uma profundidade d abaixo da
superfície da água é dado por

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
em que:

NOF E( ) Número de fótons com energia E, com média calculada em campo aberto. A
variação radial da intensidade do feixe é incorporada em um ponto posterior.

μwater E( ) Coeficiente de atenuação linear de fótons em água.

d Profundidade do ponto de observação em água.

Pencil Beam Diferencial (DPB)

Um Pencil Beam Diferencial (DPB) descreve a distribuição de dose relativa à primeira colisão de
um Pencil Beam Monoenergético de fótons em um meio homogêneo infinitamente grande. A
distribuição de dose kPB, diff (E, lPQ, θPQ) é uma função da energia de fóton E, a distância lPQ
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entre o ponto de primeira colisão P e o ponto de observação Q e o ângulo polar θ entre o Pencil
Beam incidente e a direção de espalhamento (veja a figura abaixo). O cálculo de distribuições de
dose DPB é executado por um código Monte Carlo para diversas energias de fóton entre 100 keV
e 50 MeV.
Ele leva em consideração o espalhamento de fótons e elétrons secundários até uma determinada
energia de corte.
Definição de Pencil Beam diferencial:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Figura 4  

Kernel do Pencil Beam

Uma vez determinados os DPBs e o número de fótons na profundidade d, a dose de um Pencil
Beam monoenergético no ponto Q é determinada pela integral da linha no fantoma de água semi-
infinito. Uma vez determinada a distribuição de energia dependente do acelerador NOF(E) do
feixe de fótons, a integração sobre todas as energias pode ser realizada, gerando o Pencil Beam
de kernel polienergético.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Algoritmo de dose Pencil Beam
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Correção da função de fonte

Uma correção opcional da função de fonte pode ser aplicada, descrevendo a influência do
tamanho finito da fonte, o colimador e o espalhamento do filtro aplainador, a curvatura das bordas
das lâminas e outros efeitos que ampliam a penumbra.
A Correção da Função de Fonte é especificada para ter uma distribuição Gaussiana com a
largura sigma e a amplitude em uma determinada profundidade. A largura sigma e a amplitude
podem ser especificadas para duas profundidades no Physics Administration.
Para todas outras profundidades, os valores sigma e amplitude são interpolados linearmente.
A correção da função de fonte é incorporada no cálculo da dose pela convolução dos kernels de
Pencil Beam kPB, poly (x, y, d) com a distribuição Gaussiana gSFC (x, y, d), em que a amplitude
A(d) resulta na fração da distribuição Gaussiana convoluída com o kernel. 
Medições adicionais são necessárias para ajustar a Correção da Função de Fonte e a correção
do campo radiológico.

Correção de campo radiológico

A correção do campo radiológico permite a correção de pequenos desvios do campo radiológico
resultantes de configurações de espaçamento e do projeto do MLC (borda arredondada da
lâmina e tongue-and-groove), em relação ao tamanho do campo nominal definido pelo MLC.
• É possível definir uma compensação na direção da lâmina no Physics Administration

usando o valor Leaf Shift Static na seção Radiologic Field.
• Perpendicular à direção da lâmina, a compensação necessária pode ser definida no Physics

Administration usando o valor Tongue and Groove Size na seção Radiologic Field.

Tamanho de Campo Equivalente

O tamanho de campo quadrado equivalente do MLC é igual à raiz quadrada da área do campo
do MLC, considerando as correções do campo radiológico (consulte a seção anterior e também a
página 65).
O tamanho do campo quadrado equivalente ao colimador é calculado usando a fórmula área-
para-perímetro (consulte a seção de referências gerais da bibliografia de Sterling et al., 1964).

Distribuição da dose idealizada (IDD)

A distribuição da dose idealizada (IDD) para um colimador com um formato arbitrário é a
convolução bidimensional do kernel do Pencil Beam polienergético com a fluência de fótons. Ela
descreve a distribuição da dose em feixes de fótons em um fantoma de água homogêneo e é
dada por

IDD x y d, ,( ) φ x' y' d, ,( ) p x' x– y' y– d, ,( ) x′d y′d⋅ ⋅ ⋅=

A fluência de fótons em um plano do isocentro perpendicular ao feixe central em uma
profundidade d é dada por

φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=

em que φ0(x,y) é a matriz de fluência no plano do isocentro, pois o formato do colimador tem um
valor de 1 para campos abertos e 0 para campos fechados. Valores fracionados serão utilizados
se um voxel da matriz estiver parcialmente coberto por algumas lâminas (veja a figura mostrada a
seguir). RFS(r,d) é o fator radial que resulta na fluência de fótons na distância do feixe central
mostrada a seguir, a uma profundidade d no fantoma:

r x2 y2+=
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Matriz de fluência

Figura 5  

A matriz de fluência (acima) mostra um contorno do volume-alvo da perspectiva do feixe. Valores
fracionados serão utilizados se voxels de matriz estiverem parcialmente cobertos por lâminas.

Dose total

Para cálculo da dose total de um feixe formado em um ponto no tecido, a seguinte fórmula se
aplica

D x y d, ,( ) MU NLOut St cmlc c, jaw( )

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

SSD d+
-------------------------------- 
 

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

em que:

MU Unidades monitoras aplicadas pelo Linac.

NLOut

Saída nominal do Linac, dada a proporção entre a dose absoluta, medida
em um fantoma de água para um campo aberto (tamanho do campo de
calibração) em uma profundidade de calibração dcal, dividida pelo número
de unidades monitoras (MU) aplicadas.

cjaw
O tamanho do campo quadrado equivalente ao colimador é calculado
usando a fórmula área-para-perímetro (consulte a seção de referências
gerais da bibliografia de Sterling et al., 1964).

cmlc
O tamanho do campo quadrado equivalente do MLC, calculado como a
raiz quadrada da área de campo do MLC, considerando as correções de
campos radiológicos.

lrad
Comprimento da trajetória radiológica (profundidade) do feixe, da superfí-
cie do tecido até o ponto de observação, corrigido em relação a heteroge-
neidades na densidade de tecidos.

SSD Distância origem-superfície do feixe central.

SID Distância origem-isocentro.

Algoritmo de dose Pencil Beam
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d Profundidade do ponto de observação no tecido.

dcal
Profundidade do ponto em que NLOut e os fatores de espalhamento fo-
ram medidos.

St(cmlc,cjaw) Fator de espalhamento total, descrevendo o fator de saída relativo para
um campo de MLC e de colimador quadrado.

TPR (lrad,cd,coll)
Proporção Tecido-Fantoma, definida como a dose em um ponto no fanto-
ma, dividida pela dose no mesmo ponto, em uma profundidade de cali-
bração fixa dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Distribuição da dose idealizada na profundidade Irad com

x SID
SSD d+
--------------------⋅

e y análogo.

Definição de coordenadas e parâmetros

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Figura 6  

A convolução entre kernels de Pencil Beam e o mapa de fluência de fótons assume que os
kernels de Pencil Beam são invariantes de translação na direção x e y, o que significa que um
meio homogêneo é assumido. Para doses que são calculadas próximas a heterogeneidades,
essa suposição pode não ser verdadeira, e o cálculo pode ser incorreto.
Para regiões heterogêneas transpostas pelo feixe, o comprimento da trajetória correto é
calculado e o algoritmo computa os valores corretos se a distância para a heterogeneidade for
grande o suficiente para reestabelecer o equilíbrio.

Fatores radiais (RFS)

Fatores radiais são distribuições de dose relativas ao longo da direção radial do eixo central do
feixe

RFS r d SSD, ,( ) D r d SSD, ,( )
D 0 d SSD, ,( )
-------------------------------=

e a dose simétrica radial
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D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
onde a distância radial até o feixe central:

r x2 y2+=
Os outros parâmetros foram descritos acima.

Calibração da Unidade Monitora

Unidades monitoras (MUs) são as unidades de medição utilizadas para quantificar a dose
aplicada por um Linac. Essas unidades são calibradas para a dose absorvida na água em Gray.
Isso é normalmente executado usando um fantoma de água sob condições de referência, em
uma profundidade padrão, dcal, uma distância origem-superfície, SSDcal e um tamanho de campo
padrão (normalmente 100 x 100 mm²), resultando na saída nominal do Linac:

dcal cal MU⁄SSD, ,(cmlc = ccal , cjaw = ccal )NLOut = D

Fator de espalhamento total (St)

Fatores de espalhamento total (St) descrevem a saída da dose relativa de um Linac no ponto de
calibração em água para diferentes tamanhos de colimador e de MLC. St refere-se ao
espalhamento de cabeça e fantoma. É importante que os fatores de espalhamento total St sejam
medidos com a configuração de calibração definida acima (SSDcal, dcal).
A medição de fatores de espalhamento total é feita no eixo central do feixe na profundidade dcal
no fantoma para diversas combinações de diferentes tamanhos de campo quadrado de colimador
e MLC. Os tamanhos recomendados dependem do tipo de MLC para o qual as medições foram
feitas. Para os fatores de espalhamento, as doses devem ser medidas na mesma profundidade
dcal e no mesmo SSDcal em que a saída nominal do Linac é medida. A normalização do fator de
espalhamento St é executada em relação à dose medida para um determinado tamanho de
campo de normalização (em geral, um tamanho de campo de colimador e MLC de 100 x 100 mm²

é usado).

St cmlc cjaw,( )
D cmlc cjaw dcal SSDcal, , ,( )
D ccal ccal dcal SSDcal, , ,( )
---------------------------------------------------------------=

em que:

cmlc Tamanho da abertura do campo quadrado de MLC.

cjaw Tamanho da abertura do campo quadrado do colimador.

ccal Tamanho do campo de calibração.

dcal
Profundidade no fantoma em que as medições de calibração dos fatores de espa-
lhamento e de saída nominal do Linac são realizadas.

SSDcal Distância Origem-Superfície para calibração.

Proporção Tecido-Fantoma (TPR)

A TPR constrói outra abordagem para caracterizar os atributos das interações de radiação em
profundidade. Em comparação com a porcentagem de dose em profundidade (PDD), a TPR
reflete a situação mais prática em que a SSD está sendo alterada, enquanto a distância origem-
detector (SDD) permanece constante. Foi demonstrado [Khan] que a TPR é praticamente
independente da SSD, pois pode ser assumido que a contribuição do espalhamento fracionado
para a dose em profundidade em um ponto de medição é apenas uma função do tamanho do
campo no ponto de medição e da profundidade do ponto de medição no tecido.

Algoritmo de dose Pencil Beam
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Para calibração do algoritmo Pencil Beam, as TPRs são medidas pela variação da SSD usando
um fantoma de água para diferentes tamanhos (quadrados, se aplicável) de campo e uma
distância origem-detector (SDD) fixa.
Uma TPR também pode ser calculada a partir de uma distribuição da porcentagem da dose em
profundidade (PDD) que é medida com uma SSD constante e o detector em movimento ao longo
do eixo central do feixe. A transformação necessária é baseada na seguinte equação [Khan].

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

usando o tamanho de campo do colimador c na SSD, o tamanho do campo do colimador cd na
profundidade d

cd c
SSDcal d+( )

SSDcal
-------------------------------⋅=

e o tamanho do campo do colimador cdcal na profundidade de calibração dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

-------------------------------------⋅=

Assumindo que

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

a transformação é reduzida para

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------⋅=

O erro produzido por essa suposição aumenta com o aumento da profundidade e a diminuição do
tamanho do campo.
OBSERVAÇÃO: a proporção tecido-fantoma é equivalente à razão máxima de tecido quando a
profundidade de calibração é igual à profundidade do máximo (dcal = dmax). 

Correção do comprimento da trajetória radiológica (RPL)

Por padrão, a correção de comprimento de trajetória é ativada para o algoritmo Pencil Beam. O
algoritmo usa o traçado ao longo de um raio, da fonte até o ponto de observação, para calcular o
comprimento da trajetória radiológica. Ele corrige as heterogeneidades de tecido e é baseada nas
Unidades Hounsfield da tomografia. Ele, dessa forma, utiliza uma calibração correta do tomógrafo
utilizado para a imagem do paciente.
OBSERVAÇÃO: todas as regiões fora do contorno externo são assumidas como sendo ar e
nenhum cálculo de profundidade é executado, independentemente da configuração da correção
da heterogeneidade do tecido. 

A conversão dos números da tomografia (HU) para a densidade de elétrons é assumida como
linear no intervalo de -1.000 (densidade de elétrons = 0,0) a 47 (densidade de elétrons = 1,0).
Acima desse valor ela é novamente assumida como linear, mas com uma inclinação diferente.
Com referência a Schneider 1996, o seguinte relacionamento padrão é usado:
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ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Se necessário, esse padrão pode ser editado conforme apropriado com o software Physics
Administration. Para cálculos de comprimento da trajetória radiológica (RPL), a trajetória é
traçada a partir de um raio direto da fonte até um ponto específico na imagem do paciente. A
distância através de cada voxel na trajetória do raio é dimensionada pela densidade de elétrons
desse voxel. O somatório de todas as distâncias através dos voxels resulta no comprimento da
trajetória radiológica até o ponto em que a dose é calculada.

Cálculo da dose de grade adaptável

Para cálculo de distribuições de dose em imagens bidimensionais (tais como visualizações de
cortes) ou volumes tridimensionais (tais como DVH), é usado um algoritmo de grade adaptável. O
algoritmo pode acelerar significativamente o cálculo da dose usando o fato de a resolução do
pixel ou do voxel ser mais alta do que a resolução das mudanças locais da distribuição da dose.
O tamanho da grade é adaptado localmente, de forma a atingir uma precisão predefinida da
distribuição da dose.
O algoritmo de grade adaptável primeiro calcula os valores da dose em uma grade grande,
usando o algoritmo de dose Pencil Beam. Onde os valores da dose nas adjacências de um ponto
da grade adaptável podem ser aproximadamente descritos por interpolação, os valores de dose
intermediários entre os pontos da grade adaptável são interpolados. No outro caso, o tamanho do
passo dos pontos da grade adaptável é reduzido localmente. Os valores de dose são calculados
diretamente nos novos pontos da grade usando o algoritmo de dose. Esse procedimento é
repetido recursivamente até que a precisão necessária seja atingida.
Como resultado, a grade adaptável é tipicamente grande em regiões com distribuições de dose
suaves e precisa nas regiões onde as distribuições de dose são heterogêneas (ou seja, próximo
à região de penumbra de um feixe ou próximo às heterogeneidades de tecidos).

Algoritmo de dose Pencil Beam
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3.1.1 Pencil Beam para Arco Conformado Dinâmico

Cálculo da dose

Os arcos dinâmicos são representados como um número de N pontos de controle entre o ângulo
de início e o ângulo de parada. Cada ponto de controle possui seu próprio formato de MLC e de
colimador. Para cada segmento de arco N - 1, o cálculo de dose é discretizado por meio da
criação de um ou mais feixes de segmento. Os feixes de segmento são uniformemente
distribuídos em um segmento de arco (p.ex., o meio de dois pontos de controle se um segmento
for criado para cada segmento de arco).
Se um único feixe de segmento for criado por segmento de arco, o sistema usará uma fluência
calculada a partir do movimento contínuo da lâmina entre os dois pontos de controle, antes e
depois do uso do segmento de arco. Se mais de um feixe de segmento for criado por segmento
de arco, as posições do MLC e do colimador serão linearmente interpoladas entre os dois pontos
de controle, antes e depois do segmento de arco.
A dose aplicada por um arco em um ponto arbitrário é determinada pela soma de todos os feixes
de segmento de arco.

Aviso
O cálculo assume que a velocidade do gantry e o cálculo da dose de Pencil Beam para
tratamentos com arco são realizados em uma grade de gantry com angulação discreta,
usando um tamanho de passo de arco finito (em graus). Portanto, a dose calculada pode
ser imprecisa e é altamente recomendável executar uma verificação de fantoma para cada
plano de tratamento com arco.

PENCIL BEAM: ALGORITMO

Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física 39



3.2 Limitações do algoritmo Pencil Beam
3.2.1 Extrapolação fora do intervalo de valores medidos

Informações básicas

O algoritmo de dose Pencil Beam usa valores de medição tabulados para o cálculo da dose.
Embora não seja recomendável usar esses algoritmos fora do intervalo dos valores medidos, as
extrapolações usadas pelo algoritmo são descritas na tabela apresentada a seguir. É preciso que
você saiba que os valores extrapolados não representam a realidade com a mesma precisão que
a precisão do algoritmo de dose geralmente representa.

Aviso
Se o algoritmo de dose for usado com parâmetros fora dos valores medidos e tabulados, a
precisão da dose calculada não poderá ser garantida. Certifique-se de que todos os
parâmetros necessários, em particular o tamanho do campo, a profundidade e a OAR para
o tratamento do paciente, estejam incluídos nos dados do feixe medido.

Valores medidos

Dose em profundidade

Profundidade < Profundidade Mí-
nima Extrapolação constante de PDD/TPR (profundidade mínima)

Profundidade > Profundidade
Máxima

Pontos de extrapolação exponencial para determinar a fun-
ção exponencial: profundidade máxima, profundidade inter-
mediária (profundidade aproximadamente na média entre a
profundidade de dose máxima e a profundidade máxima)

Tamanho de campo < Tamanho
mínimo de campo

Extrapolação constante de PDD/TPR (tamanho mínimo de
campo)

Tamanho de campo > Tamanho
máximo de campo

Extrapolação constante de PDD/TPR (tamanho máximo de
campo)

Espalhamento

Tamanho de MLC < Tamanho Mí-
nimo de MLC Extrapolação logarítmica do espalhamento

Tamanho de MLC > Tamanho
Máximo de MLC

Extrapolação constante do espalhamento (tamanho máximo
de MLC)

Tamanho de Colimador < Tama-
nho Mínimo de Colimador Extrapolação logarítmica do espalhamento

Tamanho de Colimador > Tama-
nho Máximo de Colimador

Extrapolação constante do espalhamento (tamanho máximo
de colimador)

RFS

Profundidade < Profundidade Mí-
nima Extrapolação constante de RFS (profundidade mínima)

Profundidade > Profundidade
Máxima Extrapolação constante de RFS (profundidade máxima)

Raio < Raio Mínimo Extrapolação constante de RFS (raio mínimo)

Raio > Raio Máximo Extrapolação constante de RFS (raio máximo)

Limitações do algoritmo Pencil Beam
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3.2.2 Outras limitações

Limitações de Pencil Beam

O algoritmo de dose de Pencil Beam não distingue a penumbra do MLC da penumbra do
colimador. Portanto, a redução da dose na direção y pode ser ligeiramente imprecisa para MLCs
Elekta com comportamento de “guard leaf” (p.ex., Agility).

Aviso
Ao usar o algoritmo Pencil Beam em cálculos de dose próximo a áreas heterogêneas,
como pulmão ou tecido ósseo, ou próximo à borda do tecido (ambos dentro de uma faixa
de poucos centímetros), a dose calculada pode apresentar um desvio em relação à dose
real aplicada em mais de 10%.

Aviso
Dependendo do tipo do MLC, o algoritmo Pencil Beam usa kernels de uma determinada
resolução que definem a resolução geral do cálculo da dose perpendicular ao eixo do
feixe. No caso de pequenas estruturas em combinação com um tamanho insuficiente de
grade de kernel, o cálculo da dose de Pencil Beam pode ser muito espaçado para
identificar cada detalhe da distribuição da dose aplicada.

Aviso
As limitações de cálculo geral de dose para campos de tratamento pequenos estão
resumidas na página 163. Se essas limitações forem ignoradas, podem ocorrer desvios da
dose calculada superiores a 10% em relação à dose real aplicada.

Limitações para pequenos tamanhos de campo

O algoritmo de Pencil Beam também pode ser limitado por campos muito pequenos, devido à
influência do tamanho e da forma do ponto do elétron no alvo bremsstrahlung. Portanto, para
campos menores que o tamanho de campo quadrado equivalente a 10 mm é recomendável usar
Monte Carlo ao invés de Pencil Beam para cálculo de dose.

PENCIL BEAM: ALGORITMO
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4 PENCIL BEAM: MEDIÇÕES
GERAIS DE DADOS DE
FEIXE

4.1 Introdução

Propósito deste capítulo

Este capítulo descreve as técnicas de medição recomendadas para aquisição dos dados de feixe
necessários para cálculo da dose usando o algoritmo Pencil Beam da Brainlab.
Ao mesmo tempo em que fornece instruções gerais, esse capítulo também inclui informações
específicas, como tamanhos de campos do MLC e do colimador primário a serem usados para as
medições.

Comissionando um Linac

Antes de iniciar o comissionamento de seu Linac, você deve familiarizar-se com as
recomendações nacionais ou internacionais para comissionamento de um Linac, como, por
exemplo, o AAPM TG-106 Report:
Esse relatório fornece diretrizes e recomendações sobre a seleção adequada de fantomas e
detectores, a configuração de um fantoma para aquisição de dados de varredura e de dados que
não são de varredura, os procedimentos para aquisição de parâmetros específicos de feixe de
fótons e elétrons e os métodos para redução de erros de medição (< 1%), o processamento de
dados de feixe e a convolução de tamanho do detector para perfis precisos. Os procedimentos
descritos nesse relatório devem auxiliar um físico médico qualificado na medição de um conjunto
completo de dados de feixe ou na verificação de um subconjunto de dados antes do uso inicial ou
para medições periódicas de controle de qualidade (Das et al 2008).

Definições e abreviaturas

Termo Explicação

MLC Multileaf Collimator (Colimador multilâmina)

NLOut Nominal Linac Output (Saída Nominal do Linac)

PDD Percentage Depth Dose (Porcentagem de Dose em Profundida-
de)

RFS Radial Factors (Fatores radiais)

SFC Source Function Correction (Correção da Função de Fonte)

SID Source-Isocenter Distance (Distância Origem-Isocentro) (1.000
mm)

SSD Source-surface Distance (Distância Origem-Superfície)
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Termo Explicação

TPR

Tissue Phantom Ratio (Proporção Tecido-Fantoma)
OBSERVAÇÃO: dependendo da profundidade da calibração
dcal, os dados de dose em profundidade podem realmente cor-
responder à TMR (Razão Máxima de Tecido; dcal = dmax). 

Precisão da medição

As medições especificadas neste manual do usuário são suficientes para atingir a precisão
especificada para algoritmos de dose da Brainlab. Se desejar aumentar a precisão do cálculo da
dose, execute as medições com extremo cuidado, repita-as, selecione os melhores resultados
(p.ex., com menor nível de ruído) e calcule a média das medições. Um incremento menor que o
recomendado para o tamanho do campo, a profundidade ou a direção radial, apesar de não ser
proibido, não aumentará significativamente a precisão da dose.
Para obter resultados precisos, configure o Linac e o tanque de água motorizado com extremo
cuidado. O eixo central do feixe deve estar na posição exatamente vertical, ou seja, ortogonal à
superfície da água. A direção do movimento do detector deve estar exatamente alinhada à
superfície da água e ao eixo central do feixe em cada caso.
Tenha em mente que a sensibilidade do detector pode depender de sua orientação. Observe as
especificações e as recomendações fornecidas pelo fabricante de seu equipamento de
dosimetria.
Devido ao alto gradiente de feixes livres de filtro aplainador (não planos), não é recomendável
usar câmaras de ionização com volume de cavidade superior a 0,125 cm3 (p.ex., câmaras
Farmer com volume de 0,6 cm3) para medições de dose.

Aviso
A precisão de todos os algoritmos de dose da Brainlab depende diretamente da precisão e
da faixa das medições de dados do feixe. É necessário assegurar que as medições de
dados do feixe cubram a faixa de tamanhos de campo e de profundidades que serão
utilizados em planejamentos de tratamento subsequentes. Esse é especialmente o caso
para medições de fatores de espalhamento, de perfis radiais e da dose em profundidade.

Correção de dados

Um nível limitado de correção de dados é permitido para eliminar pequenos erros durante a
aquisição de dados de medição. Todavia, tais correções devem ser abordadas com cuidado. É
sempre melhor evitar correções medindo dados que não precisam ser modificados.

Verificação do perfil de feixe

O físico do hospital é responsável por executar a verificação adequada de cada perfil de feixe
recém-criado ou modificado (perfil de máquina). Isso deve incluir o teste de ponta a ponta para
cada modalidade de tratamento e condição de tratamento a serem clinicamente usadas. Consulte
sempre as recomendações nacionais ou internacionais relevantes sobre Controle de Qualidade
(como, por exemplo, IAEA TRS-430).

Responsabilidade

Ao receber dados medidos enviados por clientes, a Brainlab não é responsável por verificar a
exatidão de:
• quaisquer dados recebidos de um usuário
• quaisquer dados devolvidos a um usuário

Quaisquer informações ou recomendações fornecidas pela Brainlab com base nos dados
recebidos dependem da exatidão dos próprios dados. Quando os dados recebidos e processados
pela Brainlab são devolvidos ao usuário, isto não significa de forma alguma que os dados
devolvidos estejam corretos. O usuário é totalmente responsável pela verificação da exatidão dos
dados devolvidos pela Brainlab e também é inteiramente responsável pela verificação da

Introdução
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exatidão de quaisquer informações ou recomendações fornecidas pela Brainlab. O usuário deve
validar a segurança e a eficácia dos dados retornados pela Brainlab antes de realizar qualquer
tratamento de paciente. O fato de que a Brainlab tenha processado alguns dados não afeta a
responsabilidade geral do usuário em garantir a exatidão do perfil de feixe final.
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4.1.1 Equipamentos recomendados

Informações básicas

O equipamento a seguir é necessário para executar as medições recomendadas. Alguns itens
são opcionais e dependem do tipo do algoritmo de dose, do Linac, do colimador e da modalidade
de tratamento.

Equipamento

Componente Explicação

Tanque de água
motorizado

O tanque deve estender-se, no mínimo, 50 mm além dos quatro lados do ta-
manho do campo medido, na profundidade de medição. Ele também deve es-
tender-se, no mínimo, 50 mm além da profundidade máxima de medição. Pa-
ra um tamanho padrão de campo de calibração de 400 x 400 mm², uma pro-
fundidade de até 350 mm, um fantoma com uma área de base de mais de
500 x 500 mm² e uma profundidade de água de pelo menos 400 mm são ne-
cessários.

Câmara calibra-
da

O procedimento de medição exige uma câmara de ionização cilíndrica cali-
brada, com um volume de cavidade mínimo de 0,125 cm3, mas não superior
a 0,6 cm3. O ponto de medição efetivo deve ser determinado com base em
padrões internacionais válidos de dosimetria (como o IAEA TRS-398) e na re-
comendação correspondente do fornecedor do detector.

Câmara de ioni-
zação

Uma câmara de ionização cilíndrica, com volume de cavidade igual ou inferi-
or a 0,125 cm3. O ponto de medição efetivo deve ser determinado com base
em padrões internacionais válidos de dosimetria (como o IAEA TRS-398) e
na recomendação correspondente do fornecedor do detector.

Detector de alta
resolução

É necessário usar um detector muito pequeno para medições de perfis de al-
ta resolução e para dosimetrias de campos pequenos. A Brainlab recomenda
o uso de um diodo estereotático não blindado ou um detector simples de cris-
tal de diamante.

Fantoma de
plástico

É composto de um número de placas plásticas com uma densidade de elé-
trons equivalente à densidade de elétrons da água. Os fantomas de plástico
não devem ser usados para dosimetria de referência.

Filme radiográfi-
co

Isso inclui Kodak XV-2 ou Kodak EDR-2, além do equipamento de processa-
mento de filme.

Dispositivo de
aquisição de fil-
me calibrado

Um dispositivo de aquisição de filme calibrado para dosimetria com filme e
Controle de Qualidade (tal como o DosimetryPRO da VIDAR) é necessário.

Equipamentos recomendados
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4.1.2 Requisitos gerais de medição

Informações básicas

Requisitos gerais de medição para todos os MLCs e energias de LINAC são descritos a seguir.
Informações específicas para determinados MLCs são fornecidas na página 69.

Requisitos mínimos de medição

• Saída nominal do Linac (NLOut) para um campo de 100 x 100 mm² ou o máximo tamanho de
campo possível.

• Fuga para colimadores primários abertos e fechados.
• Perfis de dose em profundidade (TPR/PDD) para diferentes tamanhos de campo.
• Fatores de espalhamento (fatores de saída) para diferentes combinações de tamanhos de

colimador e de MLC.
• Perfis radiais na direção diagonal para campos abertos em diferentes profundidades.
• As medições de perfis transversais para um campo de configuração para ajuste de Correção

da Função de Fonte e de correção do campo radiológico.

Medições adicionais

Para instalações com funcionalidade VMAT, medições adicionais de deslocamento dinâmico de
lâmina podem ser necessárias.

Entrada de dados

O físico do hospital é responsável por inserir os seguintes dados no Physics Administration:
• Saída nominal do Linac em Gy/100 MU (consulte a página 48).
• Distância Origem-Superfície (SSD), profundidade da normalização e tamanho do campo de

normalização.
• Valores de fuga em porcentagem.
• Os parâmetros para Correção da Função de Fonte e correção de campo radiológico (conforme

fornecidos pela Brainlab após o processamento de dados do cliente).
• Tabela de perfil de dose em profundidade.
• Tabela de fatores de espalhamento.
• Tabela de fatores radiais (conforme fornecida pela Brainlab após o processamento dos dados

do cliente).
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Physics
Administration.
Opcionalmente, também é possível inserir todos os dados no modelo Excel correspondente
fornecido pela Brainlab. O modelo preenchido deve ser enviado para
radio.physics@brainlab.com.
OBSERVAÇÃO: não é possível combinar os dois métodos. Para um determinado MLC e uma
determinada energia, todos os dados devem ser coletados usando o método Dados Brutos ou o
método Excel. 
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4.2 Calibração absoluta do Linac

Medição da saída nominal do Linac

Os algoritmos de dose necessitam como entrada a proporção entre as unidades monitoras e a
dose absorvida em água, sob condições de referência, para uma determinada qualidade de feixe
Q (consulte a página 165).
Essa proporção é definida como a saída nominal do Linac:

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

e é dada em Gy/100 MU com:
• O tamanho do campo de calibração ccal
• A profundidade da calibração dcal
• A distância origem-superfície usada para a calibração SSDcal

Usando a nomenclatura do relatório IAEA TRS-398 (V.12), a definição da saída nominal do Linac
é:

w Q, MU⁄=NLOut D

nas condições de referência conforme definidas na tabela 6.II do IAEA TRS-398 (V.12). A dose
absorvida em água Dw,Q é calculada a partir da leitura do dosímetro MQ segundo a equação 6.1
do relatório IAEA TRS-398 (V.12).

Configuração do fantoma de água e da câmara

Figura 7  

• Para medir a saída nominal do Linac, use a câmara calibrada correspondente (consulte a
página 46).

Calibração absoluta do Linac
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• A superfície da água é ajustada na profundidade do isocentro (SSD = SID), com o ponto
efetivo do volume da câmara ativa ajustado no isocentro (posição de configuração,
profundidade = 0 mm).

• Para propósitos de medição, a câmara é movida verticalmente para baixo até uma
profundidade de 100 mm.

Condições de referência específicas do equipamento

Dependendo do seu hardware, é possível que as condições de referência não possam ser
atingidas. Se a sua combinação de MLC/colimador não for capaz de delimitar um campo de
referência fref de 100 x 100 mm2, use o tamanho de campo mais próximo dessa condição de
referência como um campo de referência específico da máquina, fmsr (p.ex., m3 em um Linac
Varian: tipicamente os colimadores primários estão restritos a um campo de 98 x 98 mm2, que
então define seu campo fmsr).
A dose absorvida em água para este campo de referência específico para máquina pode ser
calculada de acordo com o formalismo definido em Alfonso et al 2008, equação 1. Se o campo de
referência específico da máquina fmsr estiver muito próximo do campo de referência fref, o fator de
correção

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

definido na equação 2 poderá ser considerado igual à unidade e a equação 1 de Alfonso et al
2008 poderá ser calculada por aproximação pela equação 6.1 no relatório IAEA TRS-398 (V.12).

Inserindo resultados de medição

Insira a distância origem-superfície (SSD), a profundidade de medição, o tamanho do campo de
normalização e a saída nominal do Linac no software Physics Administration no modo Dados
Brutos ou, opcionalmente, transfira esses dados para o modelo Excel fornecido pela Brainlab e
envie o modelo preenchido para radio.physics@brainlab.com.
Assim que receber os resultados do processamento da Brainlab, insira os dados diretamente no
software Physics Administration, no modo Machine Profile.
OBSERVAÇÃO: os valores de SSD e profundidade de medição devem ser idênticos aos
parâmetros correspondentes dos dados de espalhamento! 

Assegurando a precisão

Para obter uma dose absorvida precisa para medição em água, você deve aplicar várias
correções na leitura do dosímetro; por exemplo, na qualidade do feixe (energia do Linac), na
pressão, na temperatura e na polaridade. Consulte a documentação fornecida com seu
equipamento de dosimetria e os padrões nacionais aplicáveis em seu país.

Fluxo de trabalho

A Brainlab recomenda seguir um código de prática reconhecido (tal como IAEA TRS-398 ou
AAPM TG-51). De maneira alternativa, o procedimento descrito a seguir também pode ser usado.

Etapa

1. Ajuste o tanque de água motorizado com o isocentro no nível da superfície da água
(SSD = SID = 1.000 mm).

2. Ajuste o ponto efetivo do volume da câmara ativa para coincidir com o isocentro (nível da
superfície da água) e marque esse nível como a profundidade zero (consulte a página
48).

3. Mova a câmara até a profundidade de calibração dcal = 100 mm.
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Etapa

4. Configure o tamanho do campo quadrado do MLC e a abertura do colimador como
100 x 100 mm².
OBSERVAÇÃO: se o seu MLC não permitir um campo de 100 x 100 mm², consulte as
instruções específicas para seu MLC (consulte a página 69). 

5. Aplique 100 MU e obtenha a leitura de dosimetria em Gy (aplique todas as conversões e
correções necessárias, tais como o tipo de câmara, a qualidade do feixe, a temperatura,
a pressão, etc.).
O resultado deve estar em estar Gy/100 MU.

6. Recomendamos repetir a medição três vezes e usar o valor médio para aumentar a pre-
cisão.

OBSERVAÇÃO: valores de SSD e de profundidade da normalização diferentes dos especificados
acima podem ser usados. Todavia: 

• Todas as medições para NLOut, fuga, PDD, fatores radiais (abordagem de PDD) e fatores de
espalhamento devem ser executadas com o mesmo SSD.

• Todas as medições para NLOut, fuga e fatores de espalhamento devem ser executadas na
mesma profundidade.

Calibração absoluta do Linac
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4.3 Fuga de fundo

Medição de colimador aberto e fechado

Os valores de fuga de fundo definem a porcentagem média de radiação de fuga através das
lâminas e da combinação de lâminas e colimadores primários.

Configuração

• A configuração para medição da fuga de fundo é idêntica à configuração para medição da
saída nominal do Linac.

• A mesma câmara calibrada deve ser usada para medição da saída nominal do Linac e da fuga
de fundo. Nesse caso, a saída nominal do Linac pode ser usada como um valor de referência
para determinar o valor de fuga.

• De outra forma, a medição da saída nominal do Linac deve ser repetida para a nova câmara
de calibração, com o objetivo de obter esse valor de referência.

Inserindo resultados de medição

Insira os valores de fuga para os colimadores primários abertos e fechados no software Physics
Administration no modo Raw Data ou, opcionalmente, transfira esses dados para o modelo
Excel fornecido pela Brainlab e envie o modelo preenchido para radio.physics@brainlab.com.
Assim que receber os resultados do processamento da Brainlab, insira os dados diretamente no
software Physics Administration, no modo Machine Profile.

Fluxo de trabalho

Etapa

1. Deixe os colimadores primários abertos em 100 x 100 mm2.

2. Feche as lâminas do MLC assimetricamente.
• O espaçamento da lâmina deve ser de pelo menos 50 mm do isocentro.
• Se o Linac não suportar o uso de colimadores primários, o espaçamento do par de lâ-

minas fechadas deverá estar a uma distância máxima do isocentro.

3. Aplique 100 MU e obtenha a leitura de dosimetria.

4. Feche os colimadores primários assimetricamente.

5. Repita a etapa 3.

OBSERVAÇÃO: se o Linac não suportar configurações assimétricas de colimadores fechados, a
câmara poderá ser movida horizontalmente nas direções x e y, no mínimo, por 20 mm. Nesse
caso, o valor de referência deve ser medido na nova localização usando um colimador de campo
quadrado e uma abertura de MLC de 100 x 100 mm². Se o Linac não suportar o uso de
colimadores primários, a fuga do colimador primário deverá ser configurada como zero. 
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4.4 Perfil de dose em profundidade

Medição de PDD e TPR

Para determinar o perfil de dose em profundidade, use uma das duas opções a seguir:

Opção Explicação

PDD (porcentagem de
Dose em Profundida-
de)

Use esta opção se o fantoma de água e a SSD forem fixos. Para medir
valores de PDD, ajuste a câmara verticalmente ao longo do eixo do fei-
xe.

TPR (proporção Teci-
do-Fantoma)

Use esta opção se a câmara estiver fixada no isocentro. Os valores de
TPR são medidos pela variação do nível da água (superfície da água).

Você deve especificar, no software Physics Administration, se os dados são baseados em TPR
(configuração isocêntrica) ou PDD (configuração SSD fixa). Informações adicionais são
fornecidas no manual do usuário do software de planejamento da Brainlab correspondente.

Configuração

① ②

Figura 8  

Nº Componente

① Medição PDD (configuração SSD fixa)

② Medição TPR (configuração isocêntrica)

• PDDs de campo grande devem ser medidos com uma câmara de ionização de volume médio
ou grande (de 0,1 cm3 a 0,6 cm3), para evitar o efeito de variações na resposta de energia
(veja a seção III.D.5 e a figura 1 do AAPM TG-106 Report (Das et al 2008)).

• Para tamanhos de campo menores ou iguais e 30 mm que não estão incluídos na faixa de
tamanhos de campo da câmara de ionização, use o detector de alta resolução relevante
(consulte a página 46). Nesse caso, no mínimo uma medição deve ser executada com ambos
os dispositivos de medição, para comparar os resultados da medição atingidos utilizando a
câmara de ionização com os resultados do detector de alta resolução.

Fluxo de trabalho para TPR

Como a Brainlab não sugere um fluxo de trabalho específico para medição de TPR, sinta-se livre
para usar um fluxo de trabalho adequado às suas necessidades clínicas.

Perfil de dose em profundidade
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Inserindo resultados de medição

Insira as curvas de dose em profundidade no software Physics Administration, no modo Raw
Data ou, opcionalmente, transfira esses dados para o modelo Excel fornecido pela Brainlab e
envie o modelo preenchido para radio.physics@brainlab.com.
Assim que receber os resultados do processamento da Brainlab, insira os dados diretamente no
software Physics Administration, no modo Machine Profile.
Também é necessário especificar se os dados são baseados na abordagem TPR (configuração
isocêntrica) ou PDD (configuração SSD fixa).

Assegurando a precisão

Para evitar erros devido à curvatura da superfície da água (efeitos de capilaridade), mova a
câmara de baixo para cima.
Tome cuidado para medir até uma profundidade que seja equivalente a, ou maior que, a
profundidade máxima necessária dentro do corpo do paciente:
• Para tratamentos cranianos, 250 mm podem ser suficientes.
• Para casos extracranianos é necessário cobrir um intervalo de até 400 mm ou mais.

Dependendo do espaço livre em torno do Linac, é possível que você não consiga medir a TPR
até uma profundidade de 300 mm ou 350 mm. Se essas profundidades forem necessárias, meça
o PDD.
OBSERVAÇÃO: valores de TPR/PDD podem ser arbitrariamente normalizados, pois isso é
controlado pelo algoritmo de dose. 

OBSERVAÇÃO: assegure que os espaçamentos de lâminas fechadas estejam posicionados
atrás dos colimadores primários ou em uma posição fora do campo quadrado do MLC aberto. 

Fluxo de trabalho de PDD

Etapa

1. Configure o fantoma de água da mesma forma que a configuração da medição da saída
nominal do Linac (consulte a página 48):
• SSD = SID = 1.000 mm
• O isocentro está no nível da superfície da água (profundidade = 0 mm)
• O ponto efetivo de medição é no isocentro

2. Mova os colimadores primários e as lâminas do MLC para formar diferentes campos qua-
drados para cada medição.
Os tamanhos de campo de MLC e de colimador primário necessários são especificados
na página 69.

3. Use o software do fantoma de água para medir profundidade de 0 até a profundidade de-
sejada.
Use um tamanho de passo de 1 mm para a profundidade de 0 a 50 mm. Para profundida-
des maiores, um tamanho de passo de 1 mm ou de 5 mm pode ser usado.
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4.5 Fatores de espalhamento (Fatores de saída)

Medição de fatores de espalhamento

Os fatores de espalhamento fornecem informações referentes à saída nominal do Linac. Eles
podem ser inseridos no software Physics Administration arbitrariamente normalizados, pois
isso é controlado pelo algoritmo de dose.

Método de Daisy-Chain

A Brainlab recomenda seguir o método Daisy-Chain, usando um tamanho de campo
intermediário (p.ex., 30 x 30 mm²) para a transição entre o detector de alta resolução para
campos pequenos e a câmara de ionização.

Usando a matriz de amostra

• Os campos em cinza nas amostras de tabelas de matriz fornecidas a partir da página 69
devem ser medidos em todos os casos.

• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são
recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Portanto, não é necessário medir esses campos maiores de MLC. Em vez disso, é suficiente
inserir o último valor obrigatório medido, tal como no caso de uma configuração de colimador
primário de 60 x 60 mm², em que é possível usar o valor medido para o campo de MLC de 60
x 60 mm² (0,8710 na página 91).

• No MLC Elekta Agility, os fatores de espalhamento também devem ser medidos para
determinados tamanhos de campos do MLC maiores que o tamanho do campo do colimador
primário correspondente (consulte a amostra de matriz na página 76). Isto é necessário para
a modelagem correta das “guard leaves” durante o cálculo de dose de Pencil Beam.

Inserindo resultados de medição

Insira a matriz completa de fatores de espalhamento no software Physics Administration, no
modo Raw Data ou, opcionalmente, transfira esses dados para o modelo Excel fornecido pela
Brainlab e envie o modelo preenchido para radio.physics@brainlab.com.
Assim que receber os resultados do processamento da Brainlab, insira os dados diretamente no
software Physics Administration, no modo Machine Profile.
OBSERVAÇÃO: nenhum valor zero deve permanecer na matriz. 

Assegurando a precisão

• Para assegurar a precisão, consulte a página 21.
• Meça os campos exatamente conforme indicado.
• Assegure que os espaçamentos de lâminas fechadas estejam posicionados atrás dos

colimadores primários ou em uma posição fora do campo quadrado do MLC aberto.
• Para cada tamanho de campo de colimador, a faixa de tamanho de campo de MLC medida

deve ser maior que ou igual ao tamanho do campo do colimador.

Fluxo de trabalho

Etapa

1. Ajuste o tanque de água motorizado com o isocentro no nível da superfície da água
(SSD = SID = 1.000 mm).

Fatores de espalhamento (Fatores de saída)
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Etapa

2. Ajuste o ponto efetivo do volume da câmara ativa para coincidir com o isocentro (nível da
superfície da água) e marque esse nível como a profundidade zero (consulte a página
48).

3. Mova a câmara até a profundidade de calibração dcal = 100 mm.

4. Meça os fatores de espalhamento para um matriz de combinações de campos de MLC
quadrados e campos de garra quadrados (consulte página 91).

Os tamanhos de campo de MLC e de colimador primário necessários são especificados na
página 69.
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4.6 Perfis radiais diagonais

Fator radial e medição do perfil radial

Fatores radiais são funções de dose que fluem horizontalmente através do eixo do feixe em
diversas profundidades. Seu propósito é corrigir as variações no eixo do feixe aberto.
Se não for possível desacoplar o MLC do cabeçote do gantry, os fatores radiais não poderão ser
diretamente medidos. Nesse caso, os perfis radiais devem ser medidos diagonalmente para o
campo do colimador, para incluir a redução da dose devido ao tamanho de campo restrito.

Figura 9  

Perfis radiais medidos na diagonal (para reduzir efeitos de borda) contêm as informações
necessárias, mas devem ser convertidos em fatores radiais pelo aplicativo Physics Administration
no modo Dados Brutos ou, caso modelos Excel sejam opcionalmente usados, devem ser
enviados à sede da Brainlab. Medições de perfis radiais não podem ser diretamente inseridas no
software Physics Administration no modo Machine Profile.

Perfis radiais diagonais

56 Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física



Configuração

Fatores/perfis radiais podem ser medidos usando uma abordagem semelhante à usada para
medições de TPR e PDD.
A visualização Beam’s Eye da direção de medição para perfis radiais:

Figura 10  

• A mesma configuração de fantoma de água usada para medições de TPR/PDD pode ser
usada aqui (consulte a página 52).

• Assegure que o detector se mova diagonalmente, de canto a canto. Para MLCs com um
tamanho de campo máximo não quadrático, o ângulo de movimentação do detector em
relação à direção da lâmina pode ser diferente de 45°.

• Use a câmara de ionização para medir os perfis radiais. A câmara deve ser montada para
permitir a máxima resolução espacial junto com a direção de medição.

OBSERVAÇÃO: o algoritmo Pencil Beam assume a simetria rotacional dos fatores radiais.
Portanto, é possível medir perfis pela metade, mas apenas se o fantoma de água não for
suficientemente grande para permitir um perfil diagonal completo. Para aumentar a precisão,
recomendamos calcular a média de diversos perfis pela metade medidos em diferentes direções. 

Inserindo resultados de medição

Insira os perfis radiais diagonais no software Physics Administration, no modo Raw Data ou,
opcionalmente, transfira os resultados de medição para o modelo Excel fornecido pela Brainlab e
envie o modelo preenchido para radio.physics@brainlab.com.
Assim que receber os fatores radiais da Brainlab, insira os dados diretamente no software
Physics Administration, no modo Machine Profile. Você também deve especificar o tipo de
configuração usado, isocêntrica ou SSD fixa, no software Physics Administration.

Assegurando a precisão

• O raio deve corresponder à distância real entre o eixo do feixe e a câmara. A conversão de
raio para o plano do isocentro não é necessária.
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• Se os fatores radiais tiverem sido medidos usando uma abordagem semelhante à que foi
usada para PDD, a mesma SSD que foi usada na medição de PDD deve ser usada para
fatores radiais.

• Para obter resultados com baixo ruído, mova a câmara lentamente para evitar ondas,
especialmente para valores de profundidade menores.

• Perfis radiais podem ser normalizados arbitrariamente, pois isso é controlado pelo algoritmo de
dose.

• Em relação aos feixes com filtro aplainador, os fatores radiais calculados baseiam-se nos
dados de perfil radial que variam desde o centro do feixe até 50% da sua largura de isodose.
Em relação aos feixes sem filtro aplainador (modo FFF), os fatores radiais calculados
baseiam-se nos dados de perfil radial que variam desde o centro do feixe até 25% da sua
largura de isodose. Este intervalo de dados de feixe deve ser medido com a maior exatidão
possível para profundidades de até 200 mm (inclusive). Não é necessário estender o intervalo
de aquisição da maior profundidade até 50% (25%) de sua largura de isodose.

• Se não for possível realizar medições na profundidade de 350 mm devido ao tamanho limitado
do fantoma de água, você poderá usar uma profundidade menor, tal como 300 mm.

• Se metade dos perfis for medida, certifique-se de que o eixo central do feixe NÃO esteja muito
próximo da parede do fantoma. Se o eixo central do feixe estiver muito próximo à parede do
fantoma, a dose no eixo central será subestimada, resultando no aumento dos horns dos perfis
diagonais, especialmente em profundidades maiores.

Fluxo de trabalho

Etapa

1. Retraia as lâminas do MLC, até atingir o máximo tamanho de campo permitido (pode re-
querer o modo de console Physics).

2. Retraia os colimadores primários, até atingir o máximo tamanho de campo permitido (ge-
ralmente o mesmo tamanho do MLC).

3. Meça os perfis radiais para as seguintes profundidades: 5, 14, 25, 50, 100, 200 e 350
[mm].
Use uma resolução radial de no mínimo 5 mm.

4. Meça a faixa de perfil completa de um canto do campo ao outro.

Perfis radiais diagonais
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4.7 Perfis transversais

Medição de perfil transversal

Medições adicionais são necessárias para ajustar a Correção da Função de Fonte e a correção
de campo radiológico. A correção da função de fonte é uma forma empírica de simular uma fonte
de feixe estendida e outros efeitos, que dissipam para fora das bordas do feixe.

Medições com fantoma de água

Figura 11  

Opções de medição

Duas opções de medição são fornecidas:
• Fantoma de água e detector de alta resolução: Consulte a página 61 (opção preferencial)
• Dosimetria com filme: Consulte a página 62

PENCIL BEAM: MEDIÇÕES GERAIS DE DADOS DE FEIXE

Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física 59



Configuração

A visualização Beam’s Eye da direção de medição para perfis transversais:

Figura 12  

Os perfis transversais são medidos ao longo da (direção x) E perpendicularmente (direção y) à
direção da lâmina. Assegure que os perfis sejam considerados diretamente sob as lâminas, de tal
maneira que não sejam influenciados pelo espaçamento interlâminas ou intralâminas. Consulte
os diagramas a partir da página 69 para obter o formato correto do tipo de MLC correspondente.
A figura acima é apenas um esquema.

Perfis transversais
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4.7.1 Medição usando um Fantoma de Água e um Detector de Alta Resolução

Informações básicas

Recomenda-se usar um fantoma de água e um detector de alta resolução para efetuar as
medições de perfil transversal. O detector de alta resolução, conforme especificado na página 46,
deve ser usado nesse caso.

Configuração

Configure o fantoma de água da mesma maneira realizada anteriormente (SSD = SID = 1.000
mm).
• As medições devem ser executadas nas seguintes profundidades: dmax, 100 mm e 200 mm.
• Recalibre as coordenadas x/y/z do fantoma de água se o detector tiver sido alterado ou girado.
• Use o MLC e os colimadores primários para compor a forma especificada para o seu MLC

(consulte a página 69).
• Os perfis transversais deverão medidos ao longo da (direção x) E perpendicularmente à

(direção y) direção da lâmina.

Inserindo resultados de medição

Importe os perfis medidos no software Physics Administration, no modo Raw Data ou,
opcionalmente, no modelo Excel fornecido pela Brainlab e envie o modelo preenchido para
radio.physics@brainlab.com. Insira a correção da função de fonte e o deslocamento radiológico
de lâmina no software Physics Administration, no modo Machine Profile assim que receber o
resultado do processamento da Brainlab.

Assegurando a precisão

Verifique seus perfis medidos contra o exemplo mostrado na página 59 e certifique-se de que:
• A largura da penumbra seja pequena (aproximadamente 4 ± 1 mm para micro MLCs).
• A fuga de MLC externa para uma profundidade menor que 50 mm esteja próxima de 3%.

Fluxo de trabalho

Para fornecer informações suficientes sobre a região de penumbra e a área bloqueada pelo MLC,
os perfis devem cobrir todo o tamanho do campo com uma resolução de 0,5 mm.

Etapa

1. Posicione o detector para evitar um espaçamento interlâminas, por exemplo, para um
projeto de MLC usando 2 lâminas centrais, pegue o perfil x a partir do meio de uma das
duas lâminas centrais.

2. Oriente o detector para permitir a resolução máxima para a medição do perfil (lembre-se
de girar o detector entre a direção paralela e a perpendicular).

3. Posicione o detector no centro do feixe e certifique-se de que a distância dos espaça-
mentos intralâminas até o eixo de varredura seja maior que 20 mm. Ajuste o eixo, se ne-
cessário.

4. Repita a etapa 2 com a próxima profundidade de medição.
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4.7.2 Medição de dosimetria com filme

Informações básicas

Se as medições usando um fantoma de água e um detector de alta resolução não forem uma
opção, as medições poderão ser realizadas por dosimetria de filme. Para obter precisão em
dosimetria com filme, as medições devem ser realizadas usando filme e um fantoma de plástico
que compreenda camadas de build-up variáveis e material de espalhamento posterior suficiente,
com 100 mm de espessura.

Configuração

As medições devem ser executadas nas seguintes profundidades: dmax, 100 mm e 200 mm.
• Coloque o material de espalhamento posterior na mesa do paciente e alinhe-o para a posição

do isocentro, usando os posicionadores a laser.
• Certifique-se de que a superfície superior do material de espalhamento posterior esteja

alinhada no nível do isocentro.
• Coloque um filme na placa inferior no plano do isocentro e inclua a camada de build-up

adequada.
• Use o MLC e os colimadores primários para compor a forma especificada para o seu MLC

(consulte a página 69).

Inserindo resultados de medição

Importe os perfis medidos no software Physics Administration, no modo Raw Data ou,
opcionalmente, no modelo Excel fornecido pela Brainlab e envie o modelo preenchido para
radio.physics@brainlab.com. Insira a correção da função de fonte e o deslocamento radiológico
de lâmina no software Physics Administration, no modo Machine Profile assim que receber o
resultado do processamento da Brainlab.

Assegurando a precisão

Verifique seus perfis medidos contra o exemplo mostrado na página 59 e certifique-se de que:
• A largura da penumbra seja pequena (aproximadamente 4 ± 1 mm para micro MLCs).
• A fuga de MLC externa para uma profundidade menor que 50 mm esteja próxima de 3%.

Durante a medição de dosimetria com filme, a precisão da curva sensitométrica é essencial para
o ajuste preciso da Correção da Função de Fonte.

Fluxo de trabalho

• Os perfis (x e y) devem ser extraídos para cada filme.
• Para fornecer informações suficientes sobre a região de penumbra e a área bloqueada pelo

MLC, os perfis devem cobrir todo o tamanho do campo com uma resolução de 0,5 mm.

Etapa

1. Exponha três filmes usando as camadas de build-up em dmax (dependendo da energia
do LINAC como, por exemplo, 15 mm para 6 MV), 100 mm e 200 mm.
• Para permanecer dentro do intervalo linear da curva sensitométrica, irradie usando o

nível adequado de MU.
• Por exemplo, para o filme Kodak X-Omat, a dose não deve exceder 0,8 Gy. Para o

filme Kodak EDR2, a dose não deve exceder 2,0 Gy.

2. Revele e efetue a varredura dos filmes.

3. Extraia o perfil x paralelo à direção da lâmina.
Para evitar um espaçamento interlâminas, assuma o perfil do meio de uma das lâminas
centrais.

Medição de dosimetria com filme
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Etapa

4. Extraia o perfil y através do centro do feixe perpendicular à direção da lâmina.
Assegure que a distância dos espaçamentos das lâminas até o eixo de varredura seja
maior que 20 mm. Ajuste o eixo, se necessário.
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4.8 Medições de Deslocamento Dinâmico de Lâmina

Deslocamento Dinâmico de Lâmina

O deslocamento dinâmico de lâmina descreve um deslocamento de lâmina efetivo devido ao
formato arredondado da borda da lâmina da maioria dos MLCs.
Esse valor é determinado pelo uso de arquivos de MLC Varian ou arquivos DICOM fornecidos
pela Brainlab para medição das doses de isocentro para espaçamentos deslizantes com larguras
diferentes.
A dose D medida pode ser descrita, de forma aproximada, pela função linear

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

em que:
• gap é a largura do espaçamento nominal (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak é a fuga medida do MLC
• δ é o deslocamento dinâmico de lâmina efetivo por lâmina

Após a determinação de a e b por regressão linear, δ é calculado por:

ba 2=δ

Configuração

• Posicione a câmara calibrada relevante ou a câmara de ionização (consulte a página 46) no
fantoma de água, de maneira que o eixo da câmara seja perpendicular à direção da lâmina.

• Ajuste o nível da superfície da água, de maneira que o detector fique abaixo da região de
build-up (dmax ou mais profundo), em que [SSD = 1.000 mm - profundidade de medição]. Para
6 MV, a profundidade recomendada é de 20 mm.

• Configure os colimadores primários para formar um campo quadrado de 100 x 100 mm².

Inserindo resultados de medição

Todos os dados devem também ser inseridos no software Physics Administration no modo Raw
Data ou, opcionalmente, no modelo Excel correspondente fornecido pela Brainlab. O resultado é
calculado e exibido por meio do aplicativo Physics Administration ou do modelo Excel. Consulte o
Manual do Usuário do Software Physics Administration para obter detalhes sobre como
inserir e processar os dados de deslocamento dinâmico de lâmina.

Fluxo de trabalho

Etapa

1. Irradie sucessivamente os campos dinâmicos do MLC especificados para seu MLC na
página 69.

2. Feche o MLC e meça a dose de fuga, usando a mesma configuração usada acima.
Com um espaçamento assimétrico, o espaçamento da lâmina deve estar a 50 mm longe
do isocentro.

3. Configure o MLC para um campo quadrado de 100 x 100 mm² e meça a dose de campo
aberto usando as mesmas configurações usadas acima.
OBSERVAÇÃO: use a mesma MU e a mesma taxa de dose da etapa 1. 

Medições de Deslocamento Dinâmico de Lâmina
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4.9 Verificação de correções de campo radiológico

Informações básicas

Esta seção descreve como verificar e atualizar as correções de campo radiológico (deslocamento
de lâmina radiológico estático e dinâmico).
Os parâmetros revisados são empregados no perfil de máquina específico do cliente, que é
usado em conjunto com o software de planejamento de tratamento Brainlab RT Elements.

Quando verificar

A Brainlab recomenda a verificação rotineira das correções de campo radiológico, especialmente
após modificações no MLC, tais como:
• Mudanças mecânicas na barreira de luz infravermelha, que calibra as posições de lâminas

durante a inicialização do MLC
• Substituição da fonte de alimentação de um MLC suplementar
• Alterações nas calibrações de posição de lâminas do MLC

Dependendo das modificações, medições adicionais podem ser necessárias para assegurar que
o sistema de aplicação funcione como pretendido.

Diferença entre campo radiológico e campo geométrico

A figura mostrada abaixo ilustra a diferença entre o campo radiológico e as posições nominais
das lâminas do MLC. O campo radiológico difere do campo nominal do MLC tanto na direção x
quanto na direção y. A diferença do campo na direção y (tamanho de tongue-and-groove)
depende principalmente do design geométrico da lâmina e, dessa forma, é independente das
configurações do MLC. Modificações na direção x do MLC podem resultar em correções de
campo radiológico ligeiramente diferentes.
Ilustração da diferença entre o campo radiológico e o campo MLC geométrico:

Figura 13  

Sobre a verificação

As correções de campo radiológico são definidas como distâncias de correção no plano do
isocentro. Isso se deve ao fato de que a medição de filme descrita é executada de forma
isocêntrica. Para precisão na dosimetria com filme, a Brainlab recomenda o uso de um fantoma
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de plástico, que é composto por uma camada de build-up de 25 mm e por uma camada posterior
suficiente de material de espalhamento com espessura mínima de 100 mm.

Comparando os resultados

Compare o novo valor de deslocamento radiológico de lâmina com o valor de deslocamento
radiológico de lâmina atualmente usado no software Physics Administration. Se a diferença
entre os dois valores não for insignificante, ajuste o deslocamento estático de lâmina no software
Physics Administration.
Se o parâmetro de deslocamento de lâmina estático estiver desatualizado, o parâmetro de
deslocamento de lâmina dinâmico poderá ser impreciso. Nesse caso, a Brainlab recomenda
repetir as medições de deslocamento dinâmico de lâmina descritas na página 64.
Se houver uma diferença significativa entre os dois valores de deslocamento dinâmico de lâmina
(o antigo e o novo), ajuste o deslocamento estático de lâmina no software Physics
Administration.
Em seguida, salve e aprove o perfil de máquina atualizado.

Preparação

Etapa

1. Coloque o material de espalhamento posterior na mesa do paciente e alinhe sua borda
superior à posição do isocentro, usando os lasers de posicionamento.

2. Certifique-se de que a superfície superior do material de espalhamento posterior esteja
alinhada no nível do isocentro.

3. Coloque um filme na placa inferior no plano do isocentro e inclua a camada de build-up
adequada.

4. Use o MLC para formar um campo quadrático (ou quase quadrático): campo de MLC de
60 x 60 mm2.

5. Certifique-se de que a borda do campo do colimador primário estenda o campo do MLC
em pelo menos 10 mm de cada lado: campo de colimador de 80 x 80 mm2.

Fluxo de trabalho

Para fornecer informações suficientes sobre a região de penumbra e a área bloqueada pelo MLC,
os perfis devem cobrir todo o tamanho do campo com uma resolução mínima de 0,5 mm.

Etapa

1. Exponha o filme usando a camada de build-up de 25 mm.
• Para permanecer dentro do intervalo linear da curva sensitométrica, irradie usando o

nível adequado de MU.
• Por exemplo, para um filme Kodak X-Omat, a dose não deve exceder 0,8 Gy. Para um

filme Kodak EDR2, a dose não deve exceder 2,0 Gy. Se o filme não for suficientemen-
te linear no intervalo de dose considerado, use filmes de calibração para transformar
os padrões de cinza em valores de dose.

2. Revele e efetue a varredura do filme.

3. Extraia o perfil x (direção paralela ao movimento da lâmina).
Para evitar um espaçamento interlâminas, assuma o perfil do meio de uma das lâminas
centrais.

4. Meça a largura de 50% da isodose do perfil e determine o deslocamento estático de lâmi-
na (Δs) entre o tamanho do campo nominal na direção x (snominal) e a largura de 50% da
isodose medida (s50%):

Verificação de correções de campo radiológico
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Etapa

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

PENCIL BEAM: MEDIÇÕES GERAIS DE DADOS DE FEIXE
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5 PENCIL BEAM: LISTAS DE
VERIFICAÇÃO DE DADOS
DE FEIXE

5.1 Dados de feixe para Brainlab m3

Lista de verificação

Medição Consulte
também

Concluí-
do

Calibração do Linac (NLOut) usando a câmara calibrada:
• Colimador: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

OBSERVAÇÃO: insira um tamanho de campo quadrado de 98 mm para Tamanho de Cam-
po Quadrado NLOut de Pencil Beam. 

Página 48 ☐

Fuga de fundo para colimadores primários abertos e fechados usando a câmara calibrada:
Insira a SSD, a profundidade de medição, os valores de fuga e o NLOut usando o modo
Raw Data do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Campo aberto:
• Colimador: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Página 51 ☐

Perfil de dose em profundidade (PDD/TPR) usando a câmara de ionização e o detector de
alta resolução:
• Campos do MLC (colimador) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98).
Após a conclusão da medição, importe os valores de TPR ou PDD usando o modo Raw Da-
ta do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes.
OBSERVAÇÃO: insira um tamanho de campo quadrado efetivo de 98 mm para o perfil de
dose em profundidade mais alto. 

Página 52 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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Medição Consulte
também

Concluí-
do

Fatores de espalhamento utilizando a câmara de ionização e o detector de alta resolução:
• Campos de colimador

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Campos do MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Uma amostra de matriz é fornecida na página 71. Após a conclusão da medição, importe
os fatores de espalhamento usando o modo Raw Data do software Physics Administra-
tion ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes
com a calibração cruzada correspondente.
OBSERVAÇÃO: insira um tamanho de campo quadrado de 100 mm para o maior campo do
MLC (linha) e 98 mm para o maior campo de colimador primário (coluna). 

Página 52/
Página 21 ☐

Perfis radiais diagonais usando a câmara de ionização:
• Campo do MLC: 100 x 100 mm2

• Campo do colimador primário: 98 x 98 mm2

Após a conclusão da medição, importe os perfis radiais diagonais usando o modo Raw Data
do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 56 ☐

Perfis transversais usando o detector de alta resolução:
• Campo do colimador primário: 98 x 98 mm²
• Campos do MLC (consulte a página 72)

Após a conclusão da medição, importe os perfis transversais usando o modo Raw Data do
software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 59 ☐

Deslocamento dinâmico de lâmina usando o detector calibrado:
• Para a irradiação dos gaps de lâminas dinâmicos, use os arquivos do MLC: “M3_1.d01”,

“M3_5.d01”, … , “M3_100.d01”.
• Para cada campo: aplique 300 MU a uma taxa de dose de 300 MU/min.

Calcule o deslocamento dinâmico de lâmina usando o modo Raw Data do software Physics
Administration ou o modelo Excel.
Se a taxa de dose de 300 MU/min não estiver disponível, use uma combinação apropriada
de m MU e m MU/min.

Página 64 ☐

Processe os dados de medição usando o modo Raw Data do software Physics Adminis-
tration ou, opcionalmente, envie o arquivo Excel preenchido diretamente para a sede da
Brainlab (radio.physics@brainlab.com) ou para o engenheiro de suporte local.

☐

Prepare o perfil de feixe necessário usando o software Physics Administration (modo Ma-
chine Profile). Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter detalhes sobre como preparar o perfil da máquina com base no método Dados Bru-
tos ou no método de arquivo Excel.

☐

Dados de feixe para Brainlab m3
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5.1.1 Informações adicionais

Matriz de amostra

OBSERVAÇÃO: os dados medidos para seu Linac podem ser diferentes. Não use este exemplo
clinicamente. 

Brainlab m3: Possíveis fatores de espalhamento medidos (apenas exemplos)

Configurações de Colimadores [mm]

Tamanhos
de campos
do MLC
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• Os campos em cinza devem ser medidos em todos os casos.
• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são

recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Campos em branco não são permitidos (consulte a página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE

Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física 71



5.1.2 Forma do perfil transversal

Forma do perfil transversal

Brainlab m3: Configuração de campo de MLC para medições de perfil (direção X e Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figura 14  

Lâminas abertas:
Nº da lâmina: 2-4, 7-20, 24-25

Lâminas fechadas

Posição da lâmina IEC
1217 -40 mm e +40 mm -50 mm

Forma do perfil transversal
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5.2 Dados de feixe para Elekta Agility

Lista de verificação

Não use “guard leaves” (p.ex., nenhum par extra de lâminas abertas sob o colimador adjacente a,
e na mesma posição física, que a última lâmina “no campo”) na medição.

Medição Consulte
também

Concluí-
do

Calibração do Linac (NLOut) usando a câmara calibrada.
• Abertura de colimador Y: 100 mm
• Tamanho do campo do MLC e do colimador: 100 x 100 mm², sem “guard leaves”

Página 48 ☐

Fuga de fundo para colimadores Y abertos e fechados usando a câmara calibrada:
Insira a SSD, a profundidade de medição, os valores de fuga e o NLOut usando o modo
Raw Data do software Physics Administration ou o modelo Excel.
OBSERVAÇÃO: use pequenas aberturas de lâmina descentralizadas para forçar as abertu-
ras do colimador com MLC fechado se os colimadores primários não puderem ser posicio-
nados independentemente do campo do MLC. 

Página 51 ☐

Perfil de dose em profundidade (PDD/TPR) usando a câmara de ionização e o detector de
alta resolução:
• Tamanhos de campos do MLC (colimador) (sem “guard leaves”) [mm²] ([mm]):

10 x 10 (10),
20 x 20 (20),
30 x 30 (30),
40 x 40 (40),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400).
Após a conclusão da medição, importe os valores de TPR ou PDD usando o modo Raw Da-
ta do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes.

Página 52/
Página 21 ☐

Fatores de espalhamento utilizando a câmara de ionização e o detector de alta resolução:
• Aberturas de colimador Y

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Use pequenas aberturas de lâmina descentralizadas para forçar as aberturas do colimador
maiores que o MLC se os colimadores primários não puderem ser posicionados indepen-
dentemente do campo do MLC.
• Campos de MLC, sem “guard leaves”

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Uma amostra de matriz é fornecida na página 76. Após a conclusão da medição, importe
os fatores de espalhamento usando o modo Raw Data do software Physics Administra-
tion ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes
com a calibração cruzada correspondente.

Página 52/
Página 21 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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Medição Consulte
também

Concluí-
do

Perfis radiais diagonais usando a câmara de ionização:
• Abertura de colimador Y: 400 [mm]
• Lâminas do MLC retraídas, tamanho de campo de 400 x 400 mm²

OBSERVAÇÃO: faça a medição de canto a canto mesmo que as lâminas mais distantes nos
cantos dos campos não estejam totalmente retraídas. 

Após a conclusão da medição, importe os perfis radiais diagonais usando o modo Raw Data
do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 56 ☐

Perfis transversais usando o detector de alta resolução:
• Aberturas do colimador Y: Colimador Y1 em -75 mm, colimador Y2 em 55 mm (5 mm de

margem para campo de MLC aberto)
• Campos do MLC (consulte a página 77)

Após a conclusão da medição, importe os perfis transversais usando o modo Raw Data do
software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 59 ☐

Deslocamento dinâmico de lâmina usando o detector calibrado:
Para a irradiação das aberturas de lâminas dinâmicas, use os arquivos correspondentes do
DICOM.
Para cada campo: aplique 300 MU a uma taxa de dose de 300 MU/min.
Use uma combinação apropriada de m MU e m MU/min se a taxa de dose (300 MU/min)
não estiver disponível.
Calcule o deslocamento dinâmico de lâmina usando o modo Raw Data do software Physics
Administration ou o modelo Excel.

Página 64 ☐

Processe os dados de medição usando o modo Raw Data do software Physics Adminis-
tration ou, opcionalmente, envie o arquivo Excel preenchido diretamente para a sede da
Brainlab (radio.physics@brainlab.com) ou para o engenheiro de suporte local.

☐

Prepare o perfil de feixe necessário usando o software Physics Administration (modo Ma-
chine Profile). Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter detalhes sobre como preparar o perfil da máquina com base no método Dados Bru-
tos ou no método de arquivo Excel.

☐

Guard leaves

Não use “guard leaves” para Elekta Agility.
Como o algoritmo Pencil Beam é baseado em uma tabela de pesquisa, o comissionamento sem
“guard leaves” apresenta maior precisão quando o planejamento de tratamento Brainlab é
utilizado, pelas seguintes razões:
• Um campo de 100 x 100 mm² sem “guard leaves” possui um campo de irradiação de

100 x 100 mm² (ignorando os campos radiológicos) e, portanto, possui um tamanho de campo
quadrado de 100 mm. Essa medição (p.ex., espalhamento, PDD) é inserida no software
Physics Administration usando o tamanho de campo de 100 mm.

• Um campo de 100 x 100 mm² com “guard leaves” possui um tamanho de campo quadrado
equivalente, que é pouco maior que 100 mm (as “guard leaves” aumentam minimamente a
fluência total, pois a fuga dos colimadores é pequena, mas não é zerada). Se esses resultados
forem inseridos no software Physics Administration usando um tamanho equivalente a 100
mm, um erro muito pequeno será introduzido.

• No software de planejamento de tratamento da Brainlab, um campo de 100 x 100 mm² com
“guard leaves” possui um tamanho de campo quadrado equivalente, que é pouco maior que
100 mm (as “guard leaves” aumentam minimamente a fluência total, pois a fuga dos
colimadores é pequena, mas não é zerada). Portanto, para um tamanho de campo
ligeiramente maior que 100 mm, os dados de espalhamento/PDD seriam lidos a partir dos
dados de Pencil Beam.

• Em outras palavras, o efeito de “guard leaves” (mesmo que pequeno) seria considerado duas
vezes durante o cálculo de dose de PB.

Dados de feixe para Elekta Agility
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Portanto, o comissionamento sem “guard leaves” funciona melhor com o algoritmo Pencil Beam
baseado em tabela da Brainlab e com as definições de campo fornecidas neste manual.
Se desejar modelar a mesma condição para medição de feixe usada no tratamento, você deverá
modificar os tamanhos de campo dos dados de feixes (espalhamento, tabela PDD e tamanho do
campo de normalização) no software Physics Administration. Contudo, essa situação é mais
confusa e sujeita a erros que a recomendação existente (ou seja, definir um campo de 100 x 100
mm², que precisa ser inserido como 100 mm).

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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5.2.1 Informações adicionais

Matriz de amostra

OBSERVAÇÃO: os dados medidos para seu Linac podem ser diferentes. Não use este exemplo
clinicamente. 

MLC na Elekta Agility: Possíveis fatores de espalhamento medidos (apenas exemplos)

Configurações de tamanho de campo de colimador Y [mm]

Tamanhos de
campos do
MLC [mm²]

10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,6791 0,6946 0,6991 0,7027 0,7063 0,7077 0,7090 0,7099 0,7111 0,7123 0,7124

20 x 20 0,7412 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 x 30 0,7491 0,8220 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 x 40 0,7491 0,8372 0,8580 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 x 60 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 x 80 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 x 100 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 x 140 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 x 200 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 x 300 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 x 400 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

• Sem “guard leaves”.
• Use pequenas aberturas de lâmina descentralizadas para forçar as aberturas do colimador

maiores que o MLC se os colimadores primários não puderem ser posicionados
independentemente do campo do MLC.

• Os campos em cinza devem ser medidos em todos os casos.
• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são

recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Campos em branco não são permitidos (consulte a página 54).
• Em contraste com outros tipos de MLC, o MLC Elekta Agility exige que fatores de

espalhamento sejam medidos também para determinados tamanhos de campos do MLC
maiores que o tamanho do campo do colimador primário correspondente (consulte as entradas
em cinza abaixo da diagonal na tabela de espalhamento). Isto é necessário para a modelagem
correta das “guard leaves” e do recurso de rastreamento de colimadores primários durante o
cálculo de dose de Pencil Beam. Em tratamentos gerados para o MLC Elekta Agility, os
colimadores primários sobrepõem o campo do MLC.

Informações adicionais
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5.2.2 Forma do perfil transversal

Forma do perfil transversal

MLC na Elekta Agility: Configuração de campo de MLC para medições de perfil (direção X e Y):

Figura 15  

Lâminas abertas:
Nº da lâmina: 27-34, 37-44, 49-50

Lâminas fechadas

Posição da lâmina IEC
1217 -25 mm e +75 mm -125 mm (com espaçamento

mínimo)

• Sem “guard leaves”
• Abra as lâminas Nº 25 e Nº 52 de -125 mm a -120 mm e faça o ajuste automático dos

colimadores primários se os colimadores primários y não puderem ser manualmente ajustados
para Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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5.3 Dados de feixe para MHI MLC 60

Lista de verificação

Medição Consulte
também

Concluí-
do

Calibração do Linac (NLOut) usando a câmara calibrada. Página 48 ☐

Fuga de fundo para o campo do MLC fechado usando a câmara calibrada:
Insira a SSD, a profundidade de medição, os valores de fuga e o NLOut usando o modo
Raw Data do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dose em profundidade (PDD/TPR) usando a câmara de ionização e o detector de
alta resolução:
• Campos do MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Após a conclusão da medição, importe os valores de TPR ou PDD usando o modo Raw Da-
ta do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes.

Página 52 ☐

Fatores de espalhamento utilizando a câmara de ionização e o detector de alta resolução:
• Campos do MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Uma amostra de matriz é fornecida na página 79. Após a conclusão da medição, importe
os fatores de espalhamento usando o modo Raw Data do software Physics Administra-
tion ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes
com a calibração cruzada correspondente.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfis radiais diagonais usando a câmara de ionização:
• Lâminas do MLC retraídas

Após a conclusão da medição, importe os perfis radiais diagonais usando o modo Raw Data
do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 56 ☐

Perfis transversais usando o detector de alta resolução:
• Campos do MLC (consulte a página 80)

Após a conclusão da medição, importe os perfis transversais usando o modo Raw Data do
software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 59 ☐

Processe os dados de medição usando o modo Raw Data do software Physics Adminis-
tration ou, opcionalmente, envie o arquivo Excel preenchido diretamente para a sede da
Brainlab (radio.physics@brainlab.com) ou para o engenheiro de suporte local.

☐

Prepare o perfil de feixe necessário usando o software Physics Administration (modo Ma-
chine Profile). Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter detalhes sobre como preparar o perfil da máquina com base no método Dados Bru-
tos ou no método de arquivo Excel.

☐

Dados de feixe para MHI MLC 60
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5.3.1 Informações adicionais

Matriz de amostra

OBSERVAÇÃO: os dados medidos para seu Linac podem ser diferentes. Não use este exemplo
clinicamente. 

MHI MLC 60: Possíveis fatores de espalhamento medidos (apenas exemplos)

Configurações de colimador primário para o soft-
ware Physics Administration [mm]

Tamanhos de campos do MLC [mm²] 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

• Para inserir os dados no software Physics Administration, use a configuração de tamanho
de campo de colimador primário de 150 mm.

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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5.3.2 Forma do perfil transversal

Forma do perfil transversal

MHI MLC 60: Configuração de campo de MLC para medições de perfil (direção X e Y):

Figura 16  

Lâminas abertas:
Nº da lâmina: 6-8, 12-19, 22-25

Lâminas fechadas

Posição da lâmina IEC
1217 -50 mm e +50 mm -78 mm e -77,5 mm

Forma do perfil transversal
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5.4 Dados de feixe para Novalis

Lista de verificação

Medição Consulte
também

Concluí-
do

Calibração do Linac (NLOut) usando a câmara calibrada:
• Colimador: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

OBSERVAÇÃO: insira um tamanho de campo quadrado de 98 mm para Tamanho de Cam-
po Quadrado NLOut de Pencil Beam. 

Página 48 ☐

Fuga de fundo para colimadores primários abertos e fechados usando a câmara calibrada:
Insira a SSD, a profundidade de medição, os valores de fuga e o NLOut usando o modo
Raw Data do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Campo aberto:
• Colimador: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Página 51 ☐

Perfil de dose em profundidade (PDD/TPR) usando a câmara de ionização e o detector de
alta resolução:
• Campos do MLC (colimador) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98).
Após a conclusão da medição, importe os valores de TPR ou PDD usando o modo Raw Da-
ta do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes.
OBSERVAÇÃO: insira um tamanho de campo quadrado efetivo de 98 mm para o perfil de
dose em profundidade mais alto. 

Página 52 ☐

Fatores de espalhamento utilizando a câmara de ionização e o detector de alta resolução:
• Campos de colimador

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Campos do MLC

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Uma amostra de matriz é fornecida na página 83. Após a conclusão da medição, importe
os fatores de espalhamento usando o modo Raw Data do software Physics Administra-
tion ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes
com a calibração cruzada correspondente.
OBSERVAÇÃO: insira um tamanho de campo quadrado de 100 mm para o maior campo do
MLC (linha) e 98 mm para o maior campo de colimador primário (coluna). 

Página 52/
Página 21 ☐

Perfis radiais diagonais usando a câmara de ionização:
• Campo do MLC: 100 x 100 mm²
• Campo do colimador primário: 98 x 98 mm²

Após a conclusão da medição, importe os perfis radiais diagonais usando o modo Raw Data
do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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Medição Consulte
também

Concluí-
do

Perfis transversais usando o detector de alta resolução:
• Campo do colimador primário: 98 x 98 [mm²]
• Campos do MLC (consulte a página 84)

Após a conclusão da medição, importe os perfis transversais usando o modo Raw Data do
software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 59 ☐

Deslocamento dinâmico de lâmina usando o detector calibrado:
• Para a irradiação dos gaps de lâminas dinâmicos, use os arquivos do MLC: “M3_1.d01”,

“M3_5.d01”, … , “M3_100.d01”.
• Para cada campo: aplique 320 MU a uma taxa de dose de 320 MU/min.

Calcule o deslocamento dinâmico de lâminas usando o modo Raw Data do software Phy-
sics Administration ou o modelo Excel.

Página 64 ☐

Processe os dados de medição usando o modo Raw Data do software Physics Adminis-
tration ou, opcionalmente, envie o arquivo Excel preenchido diretamente para a sede da
Brainlab (radio.physics@brainlab.com) ou para o engenheiro de suporte local.

☐

Prepare o perfil de feixe necessário usando o software Physics Administration (modo Ma-
chine Profile). Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter detalhes sobre como preparar o perfil da máquina com base no método Dados Bru-
tos ou no método de arquivo Excel.

☐

Dados de feixe para Novalis
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5.4.1 Informações adicionais

Matriz de amostra

OBSERVAÇÃO: os dados medidos para seu Linac podem ser diferentes. Não use este exemplo
clinicamente. 

Novalis: Possíveis fatores de espalhamento medidos (apenas exemplos)

Configurações de Colimadores [mm]

Tamanhos de
campos do
MLC [mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• Os campos em cinza devem ser medidos em todos os casos.
• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são

recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Campos em branco não são permitidos (consulte a página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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5.4.2 Forma do perfil transversal

Forma do perfil transversal

Novalis: Configuração de campo de MLC para medições de perfil (direção X e Y):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm
Figura 17  

Lâminas abertas:
Nº da lâmina: 2-4, 7-20, 24-25

Lâminas fechadas

Posição da lâmina IEC
1217 -40 mm e +40 mm -50 mm

Referências

Para obter exemplos adicionais das características dosimétricas do Novalis, consulte Yin et al,
2002 (consulte as referências gerais fornecidas na página 167).

Forma do perfil transversal
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5.5 Dados de feixe para Varian HD120 (Filtro
Aplainador de SRS)

Lista de verificação

OBSERVAÇÃO: o modo SRS se refere ao filtro aplainador do modo SRS dos Linacs Novalis Tx e
Varian Trilogy. Este modo SRS usa feixes de fótons de 6 MV e uma taxa de dose alta de 1.000
MU/min, em combinação com um tamanho de campo máximo limitado de 150 x 150 mm².
Quando está no modo SRS, o Linac usa um filtro aplainador diferente. Dessa maneira, os dados
de feixe para o modo padrão e o modo SRS são ligeiramente diferentes. 

Medição Consulte
também

Concluí-
do

Calibração do Linac (NLOut) usando a câmara calibrada. Página 48 ☐

Fuga de fundo para colimadores primários abertos e fechados usando a câmara calibrada:
Insira a SSD, a profundidade de medição, os valores de fuga e o NLOut usando o modo
Raw Data do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dose em profundidade (PDD/TPR) usando a câmara de ionização e o detector de
alta resolução:
• Campos do MLC (colimador) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150).
Após a conclusão da medição, importe os valores de TPR ou PDD usando o modo Raw Da-
ta do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes.

Página 52 ☐

Fatores de espalhamento utilizando a câmara de ionização e o detector de alta resolução:
• Campos de colimador

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
• Campos do MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
Uma amostra de matriz é fornecida na página 87. Após a conclusão da medição, importe
os fatores de espalhamento usando o modo Raw Data do software Physics Administra-
tion ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes
com a calibração cruzada correspondente.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfis radiais diagonais usando a câmara de ionização:
• Campo do colimador primário: 150 x 150 [mm²]
• Lâminas do MLC estacionadas, tamanho de campo de 150 x 150 mm2

Após a conclusão da medição, importe os perfis radiais diagonais usando o modo Raw Data
do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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Medição Consulte
também

Concluí-
do

Perfis transversais usando o detector de alta resolução:
• Campo do colimador primário: 150 x 150 [mm²]
• Campos do MLC (consulte a página 88)

Após a conclusão da medição, importe os perfis transversais usando o modo Raw Data do
software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 59 ☐

Deslocamento dinâmico de lâmina usando o detector calibrado:
• Para a irradiação dos gaps de lâminas dinâmicos, use os arquivos do MLC: “NTx_1.d01”,

“NTx_5.d01”, … , “NTx_100.d01”, ou os arquivos DICOM correspondentes “DynLeafShift -
Varian HD120 - ...dcm”.

• Em cada caso: aplique 1.000 MU a uma taxa de dose de 1.000 MU/min.
Calcule o deslocamento dinâmico de lâminas usando o modo Raw Data do software Phy-
sics Administration ou o modelo Excel.

Página 64 ☐

Processe os dados de medição usando o modo Raw Data do software Physics Adminis-
tration ou, opcionalmente, envie o arquivo Excel preenchido diretamente para a sede da
Brainlab (radio.physics@brainlab.com) ou para o engenheiro de suporte local.

☐

Prepare o perfil de feixe necessário usando o software Physics Administration (modo Ma-
chine Profile). Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter detalhes sobre como preparar o perfil da máquina com base no método Dados Bru-
tos ou no método de arquivo Excel.

☐

Dados de feixe para Varian HD120 (Filtro Aplainador de SRS)
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5.5.1 Informações adicionais

Matriz de amostra

OBSERVAÇÃO: os dados medidos para seu Linac podem ser diferentes. Não use este exemplo
clinicamente. 

Varian HD120 (SRS): Possíveis fatores de espalhamento medidos (apenas exemplos)

Configurações de Colimadores [mm]

Tamanhos de
campos do
MLC [mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

5 x 5 0,638 0,682 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 0,692 0,692 0,694

10 x 10 0,647 0,807 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,647 0,815 0,876 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,647 0,815 0,883 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,647 0,815 0,883 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• Os campos em cinza devem ser medidos em todos os casos.
• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são

recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Campos em branco não são permitidos (consulte a página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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5.5.2 Forma do perfil transversal

Forma do perfil transversal

Varian HD120 (SRS): Configuração de campo de MLC para medições de perfil (direção X e Y):

Figura 18  

Lâminas abertas:
Nº da lâmina: 13-14, 23-38, 43-52

Lâminas fechadas

Posição da lâmina IEC
1217 -35 mm e +65 mm -75 mm

Referências

Para obter exemplos adicionais das características dosimétricas do Varian HD120, consulte
Chang et al, 2008 (consulte as referências gerais fornecidas na página 167).

Forma do perfil transversal
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5.6 Dados de feixe para Varian HD120 (Modo de
Irradiação Padrão e Modo Livre de Filtro
Aplainador)

Lista de verificação

Medição Consulte
também

Concluí-
do

Calibração do Linac (NLOut) usando a câmara calibrada. Página 48 ☐

Fuga de fundo para colimadores primários abertos e fechados usando a câmara calibrada:
Insira a SSD, a profundidade de medição, os valores de fuga e o NLOut usando o modo
Raw Data do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dose em profundidade (PDD/TPR) usando a câmara de ionização e o detector de
alta resolução:
• Campos do MLC (colimador) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
220 x 220 (220 x 220),
300 x 220 (300 x 220).
Após a conclusão da medição, importe os valores de TPR ou PDD usando o modo Raw Da-
ta do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes.

Página 52 ☐

Fatores de espalhamento utilizando a câmara de ionização e o detector de alta resolução:
• Campos de colimador

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
• Campos do MLC

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
Uma amostra de matriz é fornecida na página 91. Após a conclusão da medição, importe
os fatores de espalhamento usando o modo Raw Data do software Physics Administra-
tion ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes
com a calibração cruzada correspondente.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfis radiais diagonais usando a câmara de ionização:
• Campo do colimador primário: 400 x 400 [mm²]
• Lâminas do MLC estacionadas, tamanho de campo de 400 x 400 mm2

Após a conclusão da medição, importe os perfis radiais diagonais usando o modo Raw Data
do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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Medição Consulte
também

Concluí-
do

Perfis transversais usando o detector de alta resolução:
• Campo do colimador primário: 150 x 150 [mm²]
• Campos do MLC (consulte a página 92)

Após a conclusão da medição, importe os perfis transversais usando o modo Raw Data do
software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 59 ☐

Deslocamento dinâmico de lâmina usando o detector calibrado:
• Para a irradiação dos gaps de lâminas dinâmicos, use os arquivos do MLC: “NTx_1.d01”,

“NTx_5.d01”, … , “NTx_100.d01”, ou os arquivos DICOM correspondentes “DynLeafShift -
Varian HD120 - ...dcm”.

• Para cada campo: aplique 300 MU a uma taxa de dose de 300 MU/min.
Se a taxa de dose de 300 MU/min não estiver disponível, use uma combinação apropriada
de m MU e m MU/min.
Calcule o deslocamento dinâmico de lâmina usando o modo Raw Data do software Physics
Administration ou o modelo Excel.

Página 64 ☐

Processe os dados de medição usando o modo Raw Data do software Physics Adminis-
tration ou, opcionalmente, envie o arquivo Excel preenchido diretamente para a sede da
Brainlab (radio.physics@brainlab.com) ou para o engenheiro de suporte local.

☐

Prepare o perfil de feixe necessário usando o software Physics Administration (modo Ma-
chine Profile). Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter detalhes sobre como preparar o perfil da máquina com base no método Dados Bru-
tos ou no método de arquivo Excel.

☐

Dados de feixe para Varian HD120 (Modo de Irradiação Padrão e Modo Livre de Filtro Aplainador)

90 Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física

mailto://radio.physics@brainlab.com


5.6.1 Informações adicionais

Matriz de amostra

OBSERVAÇÃO: os dados medidos para seu Linac podem ser diferentes. Não use este exemplo
clinicamente. 

Varian HD120 (Modo de Irradiação Padrão): Possíveis fatores de espalhamento medidos (apenas
exemplos)

Configurações de Colimadores [mm]

Tama-
nhos de
campos
do MLC
[mm²]

8 x 8 12 x
12 22 x 22 32 x

32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x
100

140 x
140

220 x
220

300 x 22
0
(254 x 25
4)

5 x 5 0,6356 0,6673 0,6726 0,6729 0,6739 0,6758 0,6768 0,6791 0,6804 0,6870 0,6860

10 x 10 0,6608 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931

20 x 20 0,6608 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690

30 x 30 0,6608 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090

40 x 40 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384

60 x 60 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823

80 x 80 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105

100 x
100 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x
140 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x
220 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x
220
(254 x
254)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

• Os campos em cinza devem ser medidos em todos os casos.
• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são

recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Campos em branco não são permitidos (consulte a página 54).
• Para os fatores de espalhamento medidos para um tamanho de campo retangular de

300 x 220 mm², o tamanho de campo quadrado equivalente de 254 mm deve ser usado no
software Physics Administration.

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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5.6.2 Forma do perfil transversal

Forma do perfil transversal

Varian HD120 (Modo de Irradiação Padrão): Configuração de campo de MLC para medições de
perfil (direção X e Y):

Figura 19  

Lâminas abertas:
Nº da lâmina: 13-14, 23-38, 43-52

Lâminas fechadas

Posição da lâmina IEC
1217 -35 mm e +65 mm -75 mm

Referências

Para obter exemplos adicionais das características dosimétricas do Varian HD120, consulte
Chang et al, 2008 (consulte as referências gerais fornecidas na página 167).

Forma do perfil transversal
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5.7 Dados de feixe para Varian 120 (Filtro Aplainador
de SRS)

Lista de verificação

OBSERVAÇÃO: o modo SRS se refere ao filtro aplainador do modo SRS dos Linacs Novalis Tx e
Varian Trilogy. Este modo SRS usa feixes de fótons de 6 MV e uma taxa de dose alta de 1.000
MU/min, em combinação com um tamanho de campo máximo limitado de 150 x 150 mm².
Quando está no modo SRS, o Linac usa um filtro aplainador diferente. Dessa maneira, os dados
de feixe para o modo padrão e o modo SRS são ligeiramente diferentes. 

Medição Consulte
também

Concluí-
do

Calibração do Linac (NLOut) usando a câmara calibrada. Página 48 ☐

Fuga de fundo para colimadores primários abertos e fechados usando a câmara calibrada:
Insira a SSD, a profundidade de medição, os valores de fuga e o NLOut usando o modo
Raw Data do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dose em profundidade (PDD/TPR) usando a câmara de ionização e o detector de
alta resolução:
• Campos do MLC (colimador) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150).
Após a conclusão da medição, importe os valores de TPR ou PDD usando o modo Raw Da-
ta do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes.

Página 52 ☐

Fatores de espalhamento utilizando a câmara de ionização e o detector de alta resolução:
• Campos de colimador

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
• Campos do MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Uma amostra de matriz é fornecida na página 95. Após a conclusão da medição, importe
os fatores de espalhamento usando o modo Raw Data do software Physics Administra-
tion ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes
com a calibração cruzada correspondente.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfis radiais diagonais usando a câmara de ionização:
• Campo do colimador primário: 150 x 150 [mm²]
• Lâminas do MLC estacionadas, tamanho de campo de 150 x 150 mm2

Após a conclusão da medição, importe os perfis radiais diagonais usando o modo Raw Data
do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 56 ☐

Perfis transversais usando o detector de alta resolução:
• Campo do colimador primário: 150 x 150 [mm²]
• Campos do MLC (consulte a página 96)

Após a conclusão da medição, importe os perfis transversais usando o modo Raw Data do
software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 59 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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Medição Consulte
também

Concluí-
do

Deslocamento dinâmico de lâmina usando o detector calibrado:
• Para a irradiação dos gaps de lâminas dinâmicos, use os arquivos do MLC: “V120_1.d01”,

“V120_5.d01”, … , “V120_100.d01”, ou os arquivos DICOM correspondentes “DynLeafS-
hift - Varian 120 - ...dcm”.

• Em cada caso: aplique 1.000 MU a uma taxa de dose de 1.000 MU/min.
Calcule o deslocamento dinâmico de lâminas usando o modo Raw Data do software Phy-
sics Administration ou o modelo Excel.

Página 64 ☐

Processe os dados de medição usando o modo Raw Data do software Physics Adminis-
tration ou, opcionalmente, envie o arquivo Excel preenchido diretamente para a sede da
Brainlab (radio.physics@brainlab.com) ou para o engenheiro de suporte local.

☐

Prepare o perfil de feixe necessário usando o software Physics Administration (modo Ma-
chine Profile). Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter detalhes sobre como preparar o perfil da máquina com base no método Dados Bru-
tos ou no método de arquivo Excel.

☐

Dados de feixe para Varian 120 (Filtro Aplainador de SRS)

94 Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física

mailto://radio.physics@brainlab.com


5.7.1 Informações adicionais

Matriz de amostra

OBSERVAÇÃO: os dados medidos para seu Linac podem ser diferentes. Não use este exemplo
clinicamente. 

Varian 120 (SRS): Possíveis fatores de espalhamento medidos (apenas exemplos)

Configurações de Colimadores [mm]

Tamanhos de
campos do MLC
[mm²]

12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x
100

120 x
120

150 x
150

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• Os campos em cinza devem ser medidos em todos os casos.
• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são

recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Campos em branco não são permitidos (consulte a página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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5.7.2 Forma do perfil transversal

Forma do perfil transversal

Varian 120 (SRS): Configuração de campo de MLC para medições de perfil (direção X e Y):

Figura 20  

Lâminas abertas:
Nº da lâmina: 21-22, 27-34, 37-44

Lâminas fechadas

Posição da lâmina IEC
1217 -35 mm e +65 mm -75 mm

Forma do perfil transversal
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5.8 Dados de feixe para Varian 120 (Modo de
Irradiação Padrão e Modo Livre de Filtro
Aplainador)

Lista de verificação

Medição Consulte
também

Concluí-
do

Calibração do Linac (NLOut) usando a câmara calibrada. Página 48 ☐

Fuga de fundo para colimadores primários abertos e fechados usando a câmara calibrada:
Insira a SSD, a profundidade de medição, os valores de fuga e o NLOut usando o modo
Raw Data do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dose em profundidade (PDD/TPR) usando a câmara de ionização e o detector de
alta resolução:
• Campos do MLC (colimador) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300).
Após a conclusão da medição, importe os valores de TPR ou PDD usando o modo Raw Da-
ta do software Physics Administration ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes.

Página 52 ☐

Fatores de espalhamento utilizando a câmara de ionização e o detector de alta resolução:
• Campos de colimador

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
• Campos do MLC

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Uma amostra de matriz é fornecida na página 99. Após a conclusão da medição, importe
os fatores de espalhamento usando o modo Raw Data do software Physics Administra-
tion ou o modelo Excel.
Lembre-se de usar o detector apropriado para tamanhos de campo pequenos e grandes
com a calibração cruzada correspondente.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfis radiais diagonais usando a câmara de ionização:
• Lâminas do MLC retraídas, tamanho de campo de 400 x 400 mm2

• Colimadores primários retraídos, tamanho de campo de 400 x 400 mm2

Após a conclusão da medição, importe os perfis radiais diagonais usando o modo Raw Data
do software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 56 ☐

Perfis transversais usando o detector de alta resolução:
• Campo do colimador primário: 150 x 150 [mm²]
• Campos do MLC (consulte a página 100)

Após a conclusão da medição, importe os perfis transversais usando o modo Raw Data do
software Physics Administration ou o modelo Excel.

Página 59 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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Medição Consulte
também

Concluí-
do

Deslocamento dinâmico de lâmina usando o detector calibrado:
• Para a irradiação dos gaps de lâminas dinâmicos, use os arquivos do MLC: “V120_1.d01”,

“V120_5.d01”, … , “V120_100.d01”, ou os arquivos DICOM correspondentes “DynLeafS-
hift - Varian 120 - ...dcm”.

• Para cada campo: aplique 300 MU a uma taxa de dose de 300 MU/min.
Se a taxa de dose de 300 MU/min não estiver disponível, use uma combinação apropriada
de m MU e m MU/min.
Calcule o deslocamento dinâmico de lâmina usando o modo Raw Data do software Physics
Administration ou o modelo Excel.

Página 64 ☐

Processe os dados de medição usando o modo Raw Data do software Physics Adminis-
tration ou, opcionalmente, envie o arquivo Excel preenchido diretamente para a sede da
Brainlab (radio.physics@brainlab.com) ou para o engenheiro de suporte local.

☐

Prepare o perfil de feixe necessário usando o software Physics Administration (modo Ma-
chine Profile). Consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration para
obter detalhes sobre como preparar o perfil da máquina com base no método Dados Bru-
tos ou no método de arquivo Excel.

☐

Dados de feixe para Varian 120 (Modo de Irradiação Padrão e Modo Livre de Filtro Aplainador)
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5.8.1 Informações adicionais

Matriz de amostra

OBSERVAÇÃO: os dados medidos para seu Linac podem ser diferentes. Não use este exemplo
clinicamente. 

Varian 120 (Modo de Irradiação Padrão): Possíveis fatores de espalhamento medidos (apenas
exemplos)

Configurações de Colimadores [mm]

Tamanhos
de cam-
pos do
MLC
[mm²]

12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6800 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7840 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8030 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8090 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

• Os campos em cinza devem ser medidos em todos os casos.
• Os campos na cor branca representam as combinações de MLC e colimador que não são

recomendadas para uso com o software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

• Campos em branco não são permitidos (consulte a página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE VERIFICAÇÃO DE DADOS DE FEIXE
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5.8.2 Forma do perfil transversal

Forma do perfil transversal

Varian 120 (Modo de Irradiação Padrão): Configuração de campo de MLC para medições de perfil
(direção X e Y):

Figura 21  

Lâminas abertas:
Nº da lâmina: 21-22, 27-34, 37-44

Lâminas fechadas

Posição da lâmina IEC
1217 -35 mm e +65 mm -85 mm

Forma do perfil transversal
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6 MONTE CARLO:
ALGORITMO

6.1 Introdução ao algoritmo Monte Carlo

Visão geral

A descrição a seguir apresenta uma visão geral dos recursos físicos associados ao algoritmo
Monte Carlo (MC) da Brainlab. A intenção é possibilitar que o usuário trabalhe com o software,
entenda o comportamento do algoritmo MC e entenda o significado das opções do usuário do
MC. Para obter informações mais detalhadas sobre as técnicas do MC em geral e do XVMC em
particular, consulte as publicações listadas na página 167.
Novas técnicas de tratamento do câncer, como IGRT ou VMAT, oferecem maior precisão na
deposição de dose no volume-alvo e uma melhoria no controle das complicações do tecido
normal. Um cálculo de dose preciso é essencial para garantir a qualidade das técnicas
melhoradas. Os métodos de cálculo de dose convencionais, como o algoritmo Pencil Beam, são
de alta qualidade em regiões com tecidos homogêneos, como no cérebro. Todavia, para
tratamentos nas regiões da cabeça e pescoço ou do tórax, ou seja, em regiões que consistem em
osso, tecido mole e cavidades de ar, um nível maior de precisão é necessário. Por exemplo, o
algoritmo Pencil Beam é conhecido por superestimar a dose no volume-alvo para o tratamento de
pequenos tumores no pulmão, pois o algoritmo Pencil Beam calcula a dose por meio do
dimensionamento dos kernels de distribuição de dose de Pencil Beam em água, para levar em
consideração as heterogeneidades dos tecidos. Esse método possui limitações de precisão
nessas regiões. Os algoritmos de dose MC, por outro lado, fornecem resultados mais precisos,
especialmente em regiões heterogêneas.

Uso do Monte Carlo na radioterapia

Na radioterapia, as técnicas MC são aplicadas para solucionar o problema de transporte de
radiação ionizante dentro do corpo humano. A radiação é decomposta em partículas quânticas
simples (fótons, elétrons e pósitrons). O movimento dessas partículas pelo dispositivo de
irradiação e o tecido humano é simulado levando-se em consideração as propriedades do
material dos diferentes componentes do cabeçote do LINAC e as propriedades do tecido em
cada elemento do volume (voxel). Os fótons, elétrons e pósitrons interagem com os elétrons das
camadas atômicas e com o campo eletromagnético do kernel atômico. Isso pode causar
situações de ionização. As propriedades de interação correspondentes são baseadas nas leis da
física quântica. Para o cabeçote do Linac, essas propriedades podem ser calculadas usando a
composição atômica conhecida dos diferentes componentes; para o paciente, elas podem ser
calculadas com base nas tomografias e na Unidade Hounsfield em cada voxel. As propriedades
de interação são dadas como total e diferencial entre as seções. As seções cruzadas totais
caracterizam as probabilidades de interação de uma partícula com uma dada energia em um
meio com uma composição atômica definida. As seções cruzadas diferenciais caracterizam as
funções de distribuição de probabilidade para a geração de partículas secundárias com
parâmetros de partículas secundários definidos, como energia e ângulo de espalhamento. Os
números aleatórios em uma simulação de MC são necessários para amostrar os parâmetros
específicos dessas funções de distribuição de probabilidade.
Para obter uma introdução mais completa sobre todos os assuntos associados à implementação
clínica do planejamento de tratamento com feixe externo baseado em Monte Carlo, utilizamos a
revisão de Reynaert et al (2007), ou o Relatório Nº 105 (2007) do AAPM Task Group.
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6.1.1 Algoritmo Monte Carlo da Brainlab

Informações básicas

O algoritmo Monte Carlo da Brainlab é baseado no algoritmo X-ray Voxel Monte Carlo
desenvolvido por Iwan Kawrakow e Matthias Fippel (Kawrakow et al 1996, Fippel et al 1997,
Fippel 1999, Fippel et al 1999, Kawrakow e Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel 2004).

Algoritmo Monte Carlo da Brainlab

Os três componentes do algoritmo MC da Brainlab são:

Figura 22  

O algoritmo de Monte Carlo da Brainlab consiste em três componentes principais. O primeiro
componente é usado como a fonte da partícula. Ela modela a parte superior do cabeçote do
LINAC (alvo, colimador primário fixo, filtro aplainador) e gera fótons e também elétrons
contaminantes a partir da distribuição correspondente. As partículas são transferidas para o
segundo componente, o modelo do sistema de colimação. Dependendo da configuração do
campo, as partículas são absorvidas, espalhadas ou passadas através do sistema de colimação
sem interação. As partículas sobreviventes são transferidas para o mecanismo de computação
de dose do paciente. Nesse terceiro componente, o transporte da radiação através da geometria
do paciente é simulado e a distribuição da dose é computada. Nas próximas seções, os três
componentes do algoritmo MC da Brainlab são caracterizados de maneira mais detalhada.

Algoritmo Monte Carlo da Brainlab
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6.2 O Modelo de Fluência de Energia Virtual (VEFM)

Informações básicas

A geometria do alvo, o filtro aplainador e o colimador primário fixo não mudam quando a forma do
campo é alterada. Portanto, pode-se assumir que o espaço de fase dos fótons e as partículas
carregadas sobre os colimadores primários e os colimadores multilâmina (MLC) são
independentes da configuração do campo. Para modelar esse espaço de fase, um Modelo de
Fluência de Energia Virtual (VEFM - Virtual Energy Fluence Model) é empregado. Com algumas
extensões, esse modelo é baseado no trabalho de Fippel et al (2003).

Parâmetros de geometria

O VEFM consiste em duas ou três fontes de fótons com formas Gaussianas bidimensionais e
uma fonte de contaminação de partícula carregada (elétrons). As fontes de fótons modelam os
fótons Bremsstrahlung criados no alvo e os fótons Compton espalhados pelo colimador primário
fixo e pelos materiais do filtro aplainador. Para as fontes de fótons, diversos parâmetros são
necessários. Por exemplo, as distâncias das fontes até o foco do feixe nominal são estimadas ou
coletadas de informações técnicas fornecidas pelo fornecedor do LINAC. As larguras Gaussianas
(desvios padrão), bem como os pesos relativos das fontes de fótons, são ajustados usando
distribuições de dose medidas em ar. Parâmetros adicionais de correção de horn também são
adequados a partir dessas medições. Eles modelam desvios do perfil de feixe de um perfil
simples ideal.

Parâmetros de energia

O VEFM também precisa de informações sobre o espectro de energia de fótons, bem como da
fluência de contaminação das partículas carregadas na superfície do paciente.
Estas informações derivam de uma curva de dose em profundidade medida Dmeas(z) em água
para o tamanho de campo de referência (tamanho de campo usado para a dose - calibração de
unidade monitora).
A curva Dmeas(z) é usada para minimizar a diferença quadrada para uma curva de dose em
profundidade calculada Dcalc(z). Com base nas pressuposições do modelo, Dcalc(z) é dada por:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

O conjunto de curvas de dose em profundidade monoenergéticas Dmono(E,z) em água pode ser
calculado usando o sistema MC completo e os parâmetros do modelo de feixe geométrico
derivado depois da adequação de perfis medidos em ar.

Faixa de parâmetros de energia

O conjunto deve ser calculado para uma tabela de energias a partir da energia mínima do
espectro Emin até uma energia que seja um pouco maior que a energia máxima Emax. Isso
também nos permite usar Emax como um parâmetro de adequação. Em contraste com o
documento original (Fippel et al 2003), modelamos o espectro de energia p(E) por:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Essa função é comparável aos espectros calculados usando EGSnrc (Kawrakow 2000) e BEAM
(Rogers et al 1995), especialmente na região de baixa energia.
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Os parâmetros livres l, b e o fator de normalização N devem ser adequados. Para Emin e Emax
normalmente assumimos valores fixos, mas também é possível ajustá-los, pois algumas vezes a
energia máxima do espectro pode ser diferente da configuração nominal da energia de fótons em
MV. O parâmetro wɣ é o peso total de todas as fontes de fótons. É calculado por wɣ = 1 - we com
we sendo o peso da fonte de contaminação de elétrons. O parâmetro we é também adequado
quando se usa a dose em profundidade em água medida e a fórmula em Dcalc(z).
Ele exige o cálculo de MC da dose em profundidade de uma fonte de contaminação de elétrons
puros em água De(z).
Como a maioria dos elétrons se origina no filtro aplainador, a localização da fonte de elétrons é
assumida como o nível da base do filtro. O espectro de energia dos elétrons é estimado por uma
distribuição exponencial, conforme descrito por Fippel et al (2003).

Monte Carlo e Pencil Beam

Durante o procedimento de comissionamento, todos os parâmetros (fixos e adequados) são
escritos em um arquivo de perfil de dose. Esse arquivo é então vinculado ao perfil de máquina do
Linac correspondente. Ele também é vinculado ao perfil de dose do algoritmo Pencil Beam. Isso
significa que o algoritmo de cálculo de dose MC não pode ser usado sem o algoritmo Pencil
Beam. Essa é uma restrição, mas foi implementada no software de planejamento de tratamento
Brainlab RT, devido a três vantagens principais:
• Permite que o usuário faça uma verificação cruzada dos resultados usando dois cálculos de

dose quase independentes.
• Proporciona uma transição suave da experiência clínica (protocolos), baseada nos cálculos de

dose Pencil Beam, para uma experiência mais precisa, baseada nos cálculos de dose Monte
Carlo.

• O algoritmo Pencil Beam, mais rápido, pode ser usado para o processo de planejamento
intermediário. Posteriormente, o usuário pode alternar para o algoritmo Monte Carlo para fazer
ajustes finos no plano de tratamento.

Portanto, o comissionamento do algoritmo de cálculo de dose MC exige o comissionamento do
algoritmo Pencil Beam.
Para que possa ser usado clinicamente, o perfil de dose MC precisa ser validado em relação a
distribuições de dose medidas e a fatores de saída (espalhamento) em um fantoma de água
homogêneo. Para obter informações adicionais sobre esses dados, fazemos referência às
instruções sobre medição da base de conhecimento do Monte Carlo.

O Modelo de Fluência de Energia Virtual (VEFM)
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6.3 Modelagem do sistema de colimação

Colimadores primários

Os componentes do sistema de colimação (colimadores primários e MLC) são modelados de
diferentes formas. O retângulo delimitado pelas posições dos dois pares de colimadores é usado
para definir o espaço de amostragem das partículas iniciais. Isso significa que apenas fótons e
elétrons são gerados através da abertura do colimador. Em outras palavras, o algoritmo MC
assume colimadores primários de bloqueio total. O erro dessa suposição é estimado como sendo
menor do que 0,5%, devido à espessura do colimador e à atenuação do material do colimador.
Além disso, o feixe também é bloqueado pelo MLC, conduzindo a mais redução da fluência de
fótons fora dos limites do feixe. A vantagem dessa abordagem é que ela economiza o tempo de
computação. A simulação dos históricos de fótons que são absorvidos dentro do material do
colimador seria apenas um desperdício de capacidade de computação e não teria um efeito
significativo na precisão do cálculo.

Design das lâminas do MLC

Diferentes tipos de design das lâminas do MLC:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Figura 23  

Nº Componente

① MLC ideal (sem fuga de radiação)

② Lâminas inclinadas (Siemens)

③ Design em passos (Elekta)

④ Design tongue-and-groove (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Somente 4 pares de lâminas por MLC são representados.

Simulação de MLC

Dependendo do tipo do MLC, o modelo do MLC leva em consideração a espessura correta do
MLC, as larguras das lâminas, o material das lâminas, as extremidades arredondadas das
lâminas (se disponíveis) e o design correto de tongue-and-groove (consulte a figura acima).
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Algoritmo de simulação de MLC

O algoritmo que suporta esses modelos é baseado no trabalho publicado por Fippel (2004). Ele
representa uma simulação completa de geometria do MC relacionada ao transporte de fótons.
Ele leva em consideração as interações de Compton, os eventos de produção de pares e as
absorções fotoelétricas. Os elétrons primários e secundários são simulados usando a
aproximação de redução contínua. Nessa abordagem, as geometrias são definidas pela
colocação virtual de planos e superfícies cilíndricas no espaço 3D. Os planos (e as superfícies)
definem os limites entre as regiões de diferentes materiais. Para os MLCs, em geral, as regiões
consistem em uma liga de tungstênio e ar. Para esses materiais, usam-se tabelas de seção
cruzada de fótons, pré-calculadas usando o código de computador XCOM (Berger e Hubbell
1987), bem como tabelas de energia e intervalo de parada de elétrons, pré-calculadas usando o
software ESTAR (Berger 1993). O algoritmo de rastreamento de raio de partícula é baseado nas
máscaras de bits e nos padrões de bits para identificar os índices de região. Em extensão ao
documento original, modelos de MLC adicionais foram implementados.

Determinação das posições das lâminas

O software de planejamento de tratamento Brainlab RT define a posição nominal das lâminas no
plano do isocentro. A posição real das lâminas, conforme requerido pelo algoritmo MC, é
calculada a partir da posição nominal, assumindo, em muitos casos, uma calibração de campo
luminoso. Em um MLC com lâminas de ponta arredondada, isso significa que a lâmina toca a
linha reta entre o foco nominal e a posição nominal da lâmina. Dessa forma, a linha reta torna-se
uma tangente da curvatura da ponta da lâmina. Por outro lado, no MLC Elekta Agility o cálculo
das posições reais das lâminas é baseado em uma calibração de campo radiológico. Isto requer
um deslocamento adicional de lâmina em relação à calibração do campo luminoso.
As posições das lâminas de pares de lâminas fechadas são determinadas de maneira diferente.
No caso de pares de lâminas fechadas, a linha reta entre o foco nominal e a posição nominal da
lâmina passa diretamente através do ponto final da ponta da lâmina. Esse comportamento foi
implementado para evitar gaps de ar entre as pontas de lâminas opostas se o par de lâminas
estiver fechado longe do eixo.

Modelagem do sistema de colimação
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6.4 O mecanismo de computação de dose para
pacientes do MC

Informações básicas

O algoritmo MC para simular o transporte de fótons e elétrons através do tecido humano é
baseado nas publicações de Kawrakow et al (1996), Fippel (1999), Kawrakow e Fippel (2000).
Ele é um algoritmo de histórico condensado com limite contínuo cruzando o transporte de
elétrons secundários e contaminantes. Ele leva em consideração e simula os elétrons delta
(elétrons secundários livres criados durante as interações elétron-elétron) assim como os fótons
de Bremsstrahlung. Para as simulações de transporte de fótons MC, as interações de Compton,
os eventos de produção de pares e as absorções fotoelétricas são considerados. Diversas
técnicas de redução de variação como repetição do histórico de elétrons, transporte de múltiplos
fótons ou Roleta-Russa, aceleram significativamente a computação da dose em comparação com
os códigos MC de propósito geral como, por exemplo, EGSnrc (Kawrakow 2000). Os históricos
de partículas do MC podem ser executados em encadeamentos paralelos, fazendo com que o
código se beneficie completamente do uso de máquinas com vários processadores. As rotações
do gantry (estática e dinâmica) são continuamente simuladas. Esse recurso representa uma
grande vantagem em comparação com outros algoritmos, como o Pencil Beam, pois eles
precisam de posições discretas do gantry para modelar a rotação.

Cálculo de densidade de massa

As simulações de MC exigem o conhecimento das seções cruzadas de fótons, bem como das
energias de colisão de elétrons e das energias de parada de radiação. Geralmente, estes
parâmetros podem ser calculados se a composição atômica do tipo de tecido em cada voxel é
conhecida. Os números de HU estão disponíveis a partir das tomografias. No entanto, não existe
mapeamento algum entre a HU e alguns tipos de tecidos, pois a relação entre a HU e a
composição elementar não é exclusiva. Em outras palavras, existem diferentes tipos de tecido
com a mesma HU. Portanto, o fato de se determinar a composição elementar em um voxel
específico pode provocar erros se uma HU for medida usando apenas a tomografia.
Em vez disso, o algoritmo Monte Carlo da Brainlab usa uma abordagem diferente, baseada na
curva de calibração da tomografia. A tabela de conversão de HU para densidade de elétrons (ED)
converte números de HU específicos para tomografias em números de ED específicos para o
tecido. Os valores de ED são em relação à água. O algoritmo de MC converte internamente estas
EDs em todos os outros parâmetros necessários para cálculos do MC. Estes são, por exemplo,
densidades de massa, seções cruzadas de fótons e energias de parada e espalhamento de
elétrons. Esta conversão é realizada diretamente, ou seja, sem o passo intermediário adicional de
cálculo da composição elementar. As publicações sobre VMC/XVMC referenciadas na  página
167 contêm informações adicionais sobre esta abordagem.
Se a densidade de massa ρ for conhecida em um voxel específico, a seção cruzada total para,
por exemplo, interações de Compton μc(ρ,E) para um fóton com energia E, poderá ser calculadas
por:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

A função μcw(E) é a seção cruzada de Compton tabulada em água, ρw é a densidade de massa
da água e a função fc(ρ) é uma função de adequação baseada na análise dos dados de seção
cruzada da ICRU (Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação) para tecidos do
corpo (ICRU 1992). A fatoração em uma função que depende apenas de ρ e uma segunda
função que depende apenas de E é uma aproximação. No entanto, os dados do ICRU Report 46
(1992) assumem que essa aproximação é possível para tecido humano.

Aviso
Em alguns casos, os valores de HU da tomografia não representam as características reais
de um material (como, a densidade de massa e a composição do material). Isso pode
resultar em imprecisão do cálculo de dose para materiais de tecido não humano, tais como
implantes.
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Relação de seção cruzada de Compton

Figura 24  

A ilustração acima mostra a relação de seção cruzada de Compton versus a densidade de massa
para todos os materiais do ICRU Report 46 (cruzamentos). A linha representa uma adequação a
esses dados. Essa função é usada pelo MC para calcular a seção cruzada de Compton.
A linha na figura acima representa uma adequação a esses dados. Ela é dada por:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Essa função de adequação é usada pelo MC para calcular a seção cruzada de Compton. Há
poucos materiais com desvios entre a relação de seção cruzada real e a função adequada de até
1,5%. Todavia, esses são materiais como cálculos biliares ou renais. Além disso, a composição
correta elementar em um determinado voxel é desconhecida. Somente o número de HU é
conhecido e composições de materiais diferentes podem levar à mesma HU. Portanto, o próprio
número de HU possui alguma incerteza, sobrepondo, dessa maneira, as incertezas da função de
adequação. A influência do número incerto de HU nas distribuições de dose calculadas por
Monte Carlo foi discutida na literatura (Vanderstraeten et al 2007). Existem funções de adequação
semelhantes para calcular a produção do par e as seções cruzadas fotoelétricas, bem como a
colisão de elétrons e as energias de parada de radiação. Suas dependências na densidade de
massa logicamente diferem de fc(ρ).
A função fc(ρ) também é usada para converter densidades de massa ρ em densidades de
elétrons ne ou vice-versa. A proporção é dada por:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

com new sendo a densidade de elétrons da água.

O mecanismo de computação de dose para pacientes do MC
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6.5 Parâmetros de MC

Informações básicas

O usuário do software tem alguma influência na precisão do cálculo de dose de MC, no tempo de
cálculo da dose e no tipo de resultado da dose. Isso pode ser feito usando os parâmetros de
Monte Carlo fornecidas pelo software Brainlab RT Elements. Três parâmetros estão disponíveis:
• Resolução espacial (em mm)
• Incerteza estatística (em %)
• Tipo de resultado da dose (dose para meio ou dose para água)

Para obter detalhes sobre a opção que é ajustável e como ela pode ser alterada, consulte o
Manual do Usuário do Software do módulo Brainlab Element correspondente.

Resolução espacial

A resolução espacial define o tamanho da grade computacional da dose MC interna. Porém, não
significa que o tamanho da grade MC final seja exatamente igual ao valor do parâmetro. Os
voxels MC são construídos pela combinação de um número inteiro de pixels a partir do cubo de
TC original. Portanto, os tamanhos finais dos voxels são apenas aproximadamente iguais ao
valor do parâmetro da resolução espacial. Eles também podem ser diferentes para as 3 direções
espaciais. Além disso, eles não podem ser menores que os tamanhos de pixel iniciais. A seleção
desse parâmetro possui uma forte influência no tempo de cálculo. A diminuição desse parâmetro
por um fator 2 pode aumentar o tempo de cálculo por um fator aproximado de 6. A resolução
espacial é limitada ao intervalo de valores definido pelo aplicativo. Os cálculos de dose de MC
para pequenos tumores devem ser realizados com uma resolução espacial de 1 a 2 mm.

Incerteza estatística

O parâmetro de incerteza estatística estima o número de históricos de partículas necessários
para atingir essa incerteza por elemento de tratamento (feixe ou arco) em % da dose máxima
desse elemento de tratamento. Como tudo aqui é normalizado por feixe ou arco, a incerteza final
no PTV pode ser menor. Por exemplo, se tivermos 5 arcos se sobrepondo no PTV e cada arco for
calculado com incerteza estatística de 2%, a incerteza estatística no PTV será de
aproximadamente 1%.
Nas regiões sem sobreposição, ela permanece em 2%. A incerteza estatística por voxel diminui
com o aumento do número de históricos Nhist dessa forma:

1 Nhist( )

ou seja, a incerteza estatística pode ser diminuída por um fator de 2 se o número de históricos for
aumentado por um fator de 4. Portanto, o tempo de cálculo também é aumentado por um fator 4.
A configuração padrão depende do aplicativo.
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Tipo de resultado de dose

①

②

Figura 25  

O algoritmo MC permite o cálculo de dois tipos diferentes de dose, dose para meio e dose para
água. Para ilustrar a diferença, considere um elemento de volume (voxel) da grade de cálculo de
MC (①). O tamanho de um voxel é determinado pelo tamanho do pixel da tomografia e pela
espessura do corte da tomografia, bem como pelo parâmetro de resolução espacial (veja acima).
Por exemplo, o tamanho mínimo de um voxel pode chegar a 1,0 mm³. Durante uma simulação de
MC, a energia absorvida por voxel é calculada (i.e., a simulação da resolução espacial é
determinada pelo tamanho do voxel). Entretanto, estruturas biológicas, como células, podem ter
tamanho consideravelmente menor. No exemplo de elemento de volume acima, uma célula é
representada pela pequena cavidade oval (②). Usando a configuração padrão Dose to medium,
a energia absorvida pelo voxel é dividida pela massa do voxel para o cálculo da dose de energia.
A dose de energia será equivalente à dose de energia no interior da célula se a célula for
composta pelo mesmo tecido de todo o voxel.
A situação se modificará se o tipo de tecido no interior da célula for diferente da média de tecidos
no interior do voxel (p.ex., uma célula de medula óssea circundada por tecido ósseo). A maior
densidade de massa do tecido ósseo resulta no aumento da fluência dos elétrons secundários
que atravessam a célula de tecido mole. Consequentemente, a dose de energia no interior da
célula é aumentada em comparação à dose média no interior do voxel. Esta situação poderá ser
modelada pelo algoritmo MC se você selecionar Dose to water ao invés de Dose to medium.
Dose para água significa a energia absorvida em uma pequena cavidade de água dividida pela
massa dessa cavidade, considerando que alguma quantidade de tecido, como ossos, circundam
a cavidade.
A proporção entre dose para água Dw e
dose para meio Dm é calculada por:

com

sendo a relação de energia de parada da colisão da massa do elétron não restringida da água
para a média calculada sobre o espectro do feixe de fótons. Essa relação é de aproximadamente

Parâmetros de MC
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1,0 para tecidos moles com densidade de massa aproximada de 1,0 g/cm³. Ela aumenta até
~1,15 para tecidos ósseos com densidade de massa de até 2,0 g/cm³.
Portanto, não há diferença visível entre dose para meio e dose para água para a maior parte dos
tipos de tecido mole humanos. Todavia, para tecidos ósseos (AAPM 2007) dose para água pode
ser até 15% maior em comparação com dose para meio. Selecione Dose to water se desejar
conhecer a dose nas pequenas cavidades de tecido mole dentro de uma estrutura óssea.
Selecione Dose to medium se desejar conhecer a dose média dentro do voxel como um todo.

Limitações do Monte Carlo

Aviso
A precisão do cálculo de dose Monte Carlo depende da incerteza estatística definida. O
valor usado para aprovação do plano de tratamento final deve ser o mais baixo possível e
não superior a 2%. Tenha em mente que a incerteza estatística é definida em relação à
dose mais alta por elemento de tratamento (feixe ou arco). Como consequência, a
incerteza dos valores de dose dentro das OARs na região de baixa dose é mais alta em
relação à dose máxima dentro da OAR.

Aviso
As limitações de cálculo geral de dose para campos de tratamento pequenos estão
resumidas na página 163. Se essas limitações forem ignoradas, podem ocorrer desvios da
dose calculada superiores a 10% em relação à dose real aplicada.
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7 MONTE CARLO:
MEDIÇÕES GERAIS DE
DADOS DE FEIXE

7.1 Introdução

Propósito deste capítulo

Este capítulo descreve as técnicas de medição recomendadas para aquisição de dados de feixe
necessários para cálculo de dose usando o algoritmo Monte Carlo da Brainlab. Ao mesmo tempo
em que fornece instruções gerais, esse capítulo também inclui informações específicas, como
tamanhos de campos do MLC e do colimador primário a serem usados para as medições.

Comissionando um Linac

Antes de iniciar o comissionamento de seu Linac, você deve familiarizar-se com as
recomendações nacionais ou internacionais para comissionamento de um Linac, como, por
exemplo, o AAPM TG-106 Report:
Esse relatório fornece diretrizes e recomendações sobre a seleção adequada de fantomas e
detectores, a configuração de um fantoma para aquisição de dados de varredura e de dados que
não são de varredura, os procedimentos para aquisição de parâmetros específicos de feixe de
fótons e elétrons e os métodos para redução de erros de medição (< 1%), o processamento de
dados de feixe e a convolução de tamanho do detector para perfis precisos. Os procedimentos
descritos nesse relatório devem auxiliar um físico médico qualificado na medição de um conjunto
completo de dados de feixe ou na verificação de um subconjunto de dados antes do uso inicial ou
para medições periódicas de controle de qualidade (Das et al 2008).

Definições e abreviaturas

Termo Explicação

CAX Central Axis (Eixo central)

Linac Linear Accelerator

MLC Multileaf Collimator (Colimador multilâmina)

PDD Percentage Depth Dose (Porcentagem de Dose em Profundida-
de)

SID Source-Isocenter Distance (Distância Origem-Isocentro) (1.000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Distância Origem-Superfície)
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Prerrequisitos

O algoritmo de dose Monte Carlo não pode ser usado sem o algoritmo Pencil Beam. Portanto, o
comissionamento do algoritmo de cálculo de dose Monte Carlo exige o comissionamento do
algoritmo Pencil Beam. Para obter informações adicionais, consulte página 69.

Propósito das medições

Todos os dados medidos em água e em ar não são usados diretamente durante o cálculo de
dose do algoritmo Monte Carlo. As medições em ar são usadas de maneira intermediária durante
o processamento de dados. Elas são necessárias principalmente para adequar desvios de um
perfil simples ideal (horns, etc.) e para determinar as formas e os pesos das diferentes fontes de
fótons. Os efeitos de volume causados pelo tamanho da câmara, incluindo a capa de build-up de
metal, são levados em consideração durante essa adequação. Os parâmetros que influenciam os
tamanhos das fontes de fótons e as larguras de penumbra do perfil não são adequados usando
as medições no ar; eles são ajustados usando as varreduras de perfil de campo pequeno para
SSD = 900 mm em água.
Os parâmetros do espectro de energia e o peso da fonte de contaminação de elétrons são
ajustados usando SSD = 1.000 mm, curva de dose em profundidade de 100 x 100 mm² em água.
A calibração de Dose/MU também é ajustada usando a dose absoluta para este campo. Todos os
dados de SSD = 900 mm (incluindo a dose absoluta) são usados para comparação com os
cálculos de dose de fantoma, ou seja, para verificação do modelo de cabeça de Linac final. Os
resultados da comparação são plotados em um arquivo PDF. Junto com o arquivo de parâmetros
ajustados (denominado Perfil de Dose Monte Carlo), esse arquivo PDF é fornecido para revisão.

Precisão da medição

As medições especificadas neste manual do usuário são suficientes para atingir a precisão
especificada para algoritmos de dose da Brainlab. Se desejar aumentar a precisão do cálculo da
dose, execute as medições com extremo cuidado, repita-as, selecione os melhores resultados
(p.ex., com menor nível de ruído) e calcule a média das medições. Um incremento menor que o
recomendado para o tamanho do campo, a profundidade ou a direção radial, apesar de não ser
proibido, não aumentará significativamente a precisão da dose.
Para obter resultados precisos, configure o Linac e o tanque de água motorizado com extremo
cuidado. O eixo central do feixe deve estar na posição exatamente vertical, ou seja, ortogonal à
superfície da água. A direção do movimento do detector deve estar exatamente alinhada à
superfície da água e ao eixo central do feixe em cada caso.
Tenha em mente que a sensibilidade do detector pode depender de sua orientação. Observe as
especificações e as recomendações fornecidas pelo fabricante de seu equipamento de
dosimetria.

Aviso
A precisão de todos os algoritmos de dose da Brainlab depende diretamente da precisão e
da faixa das medições de dados do feixe. É necessário assegurar que as medições de
dados do feixe cubram a faixa de tamanhos de campo e de profundidades que serão
utilizados em planejamentos de tratamento subsequentes. Esse é especialmente o caso
para medições de fatores de espalhamento, de perfis radiais e da dose em profundidade.

Verificação do perfil de feixe

O físico do hospital é responsável por executar a verificação adequada de cada perfil de feixe
recém-criado ou modificado (perfil de máquina). Isso deve incluir o teste de ponta a ponta para
cada modalidade de tratamento e condição de tratamento a serem clinicamente usadas. Consulte
sempre as recomendações nacionais ou internacionais relevantes sobre Controle de Qualidade
(como, por exemplo, IAEA TRS-430).

Introdução
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Responsabilidade

Ao receber dados medidos enviados por clientes, a Brainlab não é responsável por verificar a
exatidão de:
• quaisquer dados recebidos de um usuário
• quaisquer dados devolvidos a um usuário

Quaisquer informações ou recomendações fornecidas pela Brainlab com base nos dados
recebidos dependem da exatidão dos próprios dados. Quando os dados recebidos e processados
pela Brainlab são devolvidos ao usuário, isto não significa de forma alguma que os dados
devolvidos estejam corretos. O usuário é totalmente responsável pela verificação da exatidão dos
dados devolvidos pela Brainlab e também é inteiramente responsável pela verificação da
exatidão de quaisquer informações ou recomendações fornecidas pela Brainlab. O usuário deve
validar a segurança e a eficácia dos dados retornados pela Brainlab antes de realizar qualquer
tratamento de paciente. O fato de que a Brainlab tenha processado alguns dados não afeta a
responsabilidade geral do usuário em garantir a exatidão do perfil de feixe final.
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7.1.1 Equipamentos recomendados

Equipamento

Componente Explicação

Tanque de água
motorizado

Use um tanque de água motorizado de tamanho adequado: o tanque deve
estender-se, no mínimo, 50 mm além dos quatro lados do tamanho do cam-
po medido, na profundidade de medição. Ele também deve estender-se, no
mínimo, 50 mm além da profundidade máxima de medição. Para o tamanho
de campo padrão de 400 x 400 mm2, para uma profundidade de até 350
mm, será necessário ter um fantoma com uma área de base superior a
500 x 500 mm2 e uma profundidade de água mínima de 400 mm.

Câmara calibrada

Use uma câmara calibrada: uma câmara de ionização cilíndrica calibrada,
com um volume de cavidade mínimo de 0,125 cm3, mas não maior que
0,6 cm3. O ponto de medição efetivo deve ser determinado com base em
padrões internacionais válidos de dosimetria (como o IAEA TRS-398) e na
recomendação correspondente do fornecedor do detector.

Câmara de ioni-
zação

Use uma câmara de ionização: uma câmara de ionização cilíndrica, com vo-
lume de cavidade igual ou inferior a 0,125 cm3. O ponto de medição efetivo
deve ser determinado com base em padrões internacionais válidos de dosi-
metria (como o IAEA TRS-398) e na recomendação correspondente do for-
necedor do detector.

Detector de alta
resolução

Use um detector muito pequeno para medições de perfil de alta resolução e
para dosimetrias de campos pequenos. A Brainlab recomenda o uso de um
diodo estereotático não blindado ou um detector simples de cristal de dia-
mante.

Capa pequena de
build-up

Para medições em ar, use uma capa pequena de build-up, feita de metal ou
material com densidade de massa semelhante. A espessura da capa de
build-up:

dcap
10E

3ρcap
--------------,≈ dcap in mm, E in MV, ρcap in g/cm3( ),

for brass: dbrass 6 MV( ) 2.4 mm, dbrass 15 MV( ) 5.9 mm.≈≈
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7.2 Sistemas de coordenadas

Informações básicas

As medições descritas neste documento são baseadas no sistema de coordenadas ilustrado a
seguir.
• Todas as unidades de comprimento são fornecidas em milímetros.
• Para todas as medições, tanto o ângulo do colimador quanto o ângulo do gantry devem ser

configurados como 0°.
• Consulte a lista de verificação específica para seu MLC (consulte a página 125).

Sistema de coordenadas

①

②

Figura 26  

Nº Componente

① Medições em ar

② Medições em água

Entendendo o sistema de coordenadas

O sistema de coordenadas corresponde ao sistema fixo da norma IEC 1217, mas girado em 180°
em torno do eixo X, ou seja, Y e Z apontam para direções opostas.

Medição Explicação

Ar

Para todas as medições em ar, a origem do sistema de coordenadas não es-
tá localizada no isocentro, mas no ponto de origem de fóton nominal no alvo,
ou seja, em uma distância de SID longe do isocentro como indicado acima.
Isso significa que as coordenadas Z para todas as medições em ar (especial-
mente os perfis Z) devem ser especificada como uma distância até o ponto
da fonte (foco) em milímetros.
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Medição Explicação

Água

Para medições em água, o sistema de coordenadas é ligeiramente diferente.
Aqui, a origem está localizada na superfície do fantoma de água, ou seja, as
curvas de dose em profundidade são medidas como dose em profundidade
em água, em milímetros. As direções X, Y e Z permanecem as mesmas. Es-
sas direções são independentes da direção de montagem do MLC. Em ou-
tras palavras, os MLCs com lâminas se movendo na direção X e MLCs com
lâminas se movendo na direção Y são possíveis.

Sistemas de coordenadas
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7.3 Correção de dados

Informações básicas

Um nível limitado de correção de dados é permitido para eliminar pequenos erros durante a
aquisição de dados de medição. Todavia, tais correções devem ser abordadas com cuidado. É
sempre melhor evitar correções medindo dados que não precisam ser modificados.
Por exemplo, para considerar os desvios de eixo central causados por erros de medição, é
importante deslocar os perfis pela distância de OAR correspondente.
Também pode ser útil simetrizar os perfis medidos, pois o algoritmo de adequação assume o uso
de perfis simétricos. É sempre melhor se o acelerador puder produzir perfis simétricos (ou quase
simétricos) e perfis planos.
A simetrização não deve ser executada antes da centralização dos perfis (contabilizando os
desvios de eixo central).

Formato de dados

Todos os dados medidos (em água e em ar) devem ser inseridos no modo Monte Carlo Raw
Data do software Physics Administration fornecido pela Brainlab. Os arquivos resultantes (com
a extensão de arquivo *.xmcdat), contendo o conjunto completo de medições por energia de
fótons, devem ser enviados para radio.physics@brainlab.com.

MONTE CARLO: MEDIÇÕES GERAIS DE DADOS DE FEIXE

Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física 119

mailto://radio.physics@brainlab.com


7.4 Medições de dados de feixe em ar

Câmaras de ionização

Use uma câmara de ionização com uma capa de build-up de metal (ou material semelhante) para
medir os perfis X, Y e Z em ar para todas as energias de fótons e diferentes tamanhos de
campos. Os tamanhos de campos para seu MLC são documentados na lista de verificação
correspondente.

Capa de build-up

O principal propósito da capa metálica de build-up durante aquisições em ar é remover os
elétrons criados na cabeça do Linac do sinal de medição. Portanto, a espessura da capa deve
ser maior que o alcance máximo desses elétrons.
Por outro lado, a resolução espacial das aquisições de perfil em ar é reduzida e os artefatos de
média de volume influenciam as medições de fator de saída de um campo pequeno em ar, devido
à maior espessura da parede. Portanto, a fórmula na página 116 deve ser considerada como
compromisso entre os dois requisitos. Se não houver uma capa de build-up disponível de acordo
com essa recomendação, uma capa com espessura maior poderá ser usada, pois a remoção da
contaminação de elétrons é mais importante que a resolução espacial.

Formas de campos de MLC e de colimador primário

Se possível, somente os colimadores primários devem colimar os campos, ou seja, as lâminas do
MLC devem estar totalmente retraídas. Se isso não for possível (por exemplo, para MLCs Elekta),
use o MLC como um par de colimadores primários. Para um Linac apenas com um MLC (sem
colimadores primários, como o MHI) use o MLC para colimação de campos.
Sempre forneça as formas corretas de campos de MLC e de colimador primário para cada
tamanho de campo, que podem ser especificadas com as configurações de tamanho de campo
de MLC e de colimador primário no arquivo Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). Ajuste o tamanho
de campo de MLC ou colimador primário para 400 mm se o dispositivo X ou Y correspondente
não estiver disponível ou totalmente retraído.
Os seguintes dados devem ser medidos:
• Perfil Z (dose em profundidade) no eixo central (X = Y = 0) de aproximadamente Z = 850 até Z

= 1.150 (Z = 0: corresponde ao foco nominal da fonte de fótons)
• 3 perfis X para Y = 0 e Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• 3 perfis Y para X = 0 e Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• Fatores de saída em ar em Z = 1.000 para todos os tamanhos de campo normalizados por um

dos campos, normalmente o campo de 100 x 100 mm²

Dados de feixe sem medições de dados em ar

Em geral, o comissionamento do algoritmo de cálculo de dose Monte Carlo (MC) requer
medições de dose (fatores de saída, perfiz cruzados, e curvas dose em profundidade) para
diferentes tamanhos de campos quadrados e retangulares em ar usando uma câmara de
ionização com uma capa metálica de build-up. Essas medições são exigidas pela Brainlab para
ajustar determinados parâmetros geométricos do modelo virtual da cabeça do Linac. Entretanto,
uma análise da base de dados interna das medições de MC de clientes demonstrou apenas
variações de dados em ar não significativas, especialmente para Linacs Novalis Tx, TrueBeam e
TrueBeam STx com configurações idênticas de energia e modo de feixe (i.e., modo padrão
(STD), modo de radiocirurgia estereotática (SRS) ou modo livre de filtro aplainador (FFF)).
Portanto, a aquisição de dados em ar pode ser omitida para os tipos de Linac, energias [MV] e
modos de filtro aplainador apresentados a seguir:

Novalis Tx (HD 120)
- STD: 6, 10
- SRS: 6

TrueBeam (Millennium 120)

Medições de dados de feixe em ar
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- STD: 6, 10
TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
- FFF: 6, 10

Para todas as outras combinações de tipos de Linac, energia e modo de filtro aplainador, todas
as medições em ar devem ser realizadas, pois as bases de dados de clientes são insuficientes
para análise das variações de medições.
Se dados de feixes de MC sem medições em ar forem enviados à Brainlab, talvez não seja
possível criar um modelo virtual de cabeça de Linac preciso. Por exemplo, se não houver
concordância entre os dados medidos em água e o resultado dos cálculos de verificação. Nesse
caso, os dados em ar devem ser adquiridos posteriormente. Para evitar esse tipo de situação, a
Brainlab recomenda a medição de dados de MC em ar para todas as combinações de tipo de
Linac, energia e modo de filtro aplainador.
Para inserir dados de medição de MC e criar o arquivo Dados Brutos de MC com ou sem dados
em ar, consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration.
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7.5 Medições de dados de feixe em água

Formas de campos de MLC e de colimador primário

Sempre forneça as formas corretas de campos de MLC e de colimador primário para cada
tamanho de campo, que podem ser especificadas com as configurações de tamanho de campo
de MLC e de colimador primário no arquivo Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). Ajuste o tamanho
de campo de MLC ou colimador primário para 400 mm se o dispositivo X ou Y correspondente
não estiver disponível ou totalmente retraído.

Dose absoluta

Você deve medir a dose absoluta em Gray por unidade monitora (Gy/MU) para o tamanho de
campo de 100 x 100 mm² para SSD = 900 mm e SSD = 1.000 mm na profundidade de referência
de 100 mm do fantoma de água. Aqui, uma câmara de ionização calibrada para medições de
dose absolutas deve ser usada. Tanto os colimadores primários quanto o MLC devem colimar o
campo.

Medições em água (SSD = 1.000 mm)

Os perfis X, Y e Z (dose em profundidade) em água são necessários para todas as energias de
fóton e para o tamanho de campo de 100 x 100 mm2 (distância Origem-Superfície do fantoma de
água: SSD = 1.000 mm). Tanto os colimadores primários quanto o MLC devem colimar os
campos:
• Perfil Z (dose em profundidade) no eixo central (X = Y = 0), Z = 0: corresponde à superfície do

fantoma de água
• 3 perfis X para Y = 0 e profundidade máxima da dose, Z = 100, Z = 200
• 3 perfis Y para X = 0 e profundidade da dose máxima, Z = 100, Z = 200

Os perfis X e Y devem ser medidos usando detectores pequenos o suficiente para o tamanho de
campo correspondente e para reproduzir a penumbra corretamente. A curva de dose em
profundidade do eixo central deve ser medida com uma câmara de ionização ou um detector de
diodo. Ela é usada para determinar a distribuição de energia de fóton e a quantidade de
contaminação de elétrons.

Medições em água (SSD = 900 mm)

Os perfis X, Y e Z (dose em profundidade) em água são necessários para todas as energias de
fóton e para tamanhos de campos diferentes (Distância Origem-Superfície do fantoma de água:
SSD = 900 mm). Os tamanhos de campo para seu MLC são documentados na lista de
verificação correspondente (consulte a página 125). Tanto os colimadores primários quanto o
MLC devem colimar os campos:
• Perfil Z (dose em profundidade) no eixo central (X = Y = 0), Z = 0: corresponde à superfície do

fantoma de água
• 3 perfis X para Y = 0 e profundidade máxima da dose, Z = 100, Z = 200
• 3 perfis Y para X = 0 e profundidade da dose máxima, Z = 100, Z = 200
• Fatores de saída em Z = 100 para todos os tamanhos de campo normalizados pelo campo 100

x 100 em SSD = 900 mm
Todos os PDDs, perfis X, perfis Y e fatores de saída devem ser medidos com detectores
suficientemente pequenos para o tamanho de campo correspondente e para reproduzir
corretamente a penumbra (consulte a página 21).
Os PDDs de campos grandes e os fatores de saída devem ser medidos com uma câmara de
ionização de volume médio ou grande (de 0,1 cm3 a 0,6 cm3), para evitar o efeito de variações na
resposta de energia (veja a seção III.D.5 e a Figura 1 do AAPM TG-106 Report (Das et al 2008)).

Medições de dados de feixe em água
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Assegurando a precisão

Para obter uma dose absorvida precisa para medição em água, você deve aplicar várias
correções na leitura do dosímetro; por exemplo, na qualidade do feixe (energia do Linac), na
pressão, na temperatura e na polaridade. Consulte a documentação fornecida com seu
equipamento de dosimetria e os padrões nacionais aplicáveis em seu país.
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8 MONTE CARLO: LISTAS DE
VERIFICAÇÃO DE DADOS
DE FEIXE

8.1 Dados de feixe para Elekta Agility

Guard leaves

Utilize as configurações de tamanho de campo do MLC e do colimador primário do arquivo Monte
Carlo Raw Data (*.xmcdat) para especificar se “guard leaves” são utilizadas. “Guard leaves” são
dois pares adicionais de lâminas abertas em cada lado sob os colimadores primários, adjacentes
e na mesma posição física do último par de lâminas no campo. Por exemplo, um campo de 30 x
30 mm² com “guard leaves” é especificado por um tamanho de campo de MLC de 30 x 50 mm² e
um tamanho de campo de colimador primário de 400 x 30 mm² e um campo de 30 x 30 mm² sem
“guard leaves” é especificado por um tamanho de campo de MLC de 30 x 30 mm² e por um
tamanho de campo de colimador primário de 400 x 30 mm². Sempre ajuste o tamanho de campo
do colimador primário X para 400 mm, pois colimadores primários X não estão disponíveis.

Lista de verificação

Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Perfis de CAX em ar
MLC: com “guard leaves”;
Tamanhos de campo: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Z = 850 … 1.150

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

Página 120 ☐

Perfis X em ar
MLC: com “guard leaves”;
Tamanhos de campo: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Perfis Y em ar
MLC: com “guard leaves”;
Tamanhos de campo: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Fatores de saída em ar
MLC: com “guard leaves”;
Tamanhos de campo: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC: 100 x 120 ou 100 x
100
Abertura de colimadores primários Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da Página 122 ☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC: 100 x 120 ou 100 x
100
Abertura de colimadores primários Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da ☐

PDD CAX em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 120 ou 100 x
100
Abertura de colimadores primários Y: 100;
SSD = 1.000

1 Câmara de ioni-
zação Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 120 ou 100 x
100
Abertura de colimadores primários Y: 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 120 ou 100 x
100
Abertura de colimadores primários Y: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

PDDs CAX em água
Tamanhos de campos de MLC (X x Y) e de colima-
dores primários (Y):
6 x 30 (6) com ângulo de colimador primário de 0°,
6 x 30 (6) com ângulo de colimador primário de 90°,
10 x 30 (10) ou 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) ou 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) ou 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) ou 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) ou 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) ou 400 x 50 (50),
SSD = 900

10
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

Página 122 ☐

Dados de feixe para Elekta Agility
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Perfis X em água
Tamanhos de campos de MLC (X x Y) e de colima-
dores primários (Y):
6 x 30 (6) com ângulo de colimador primário de 0°,
6 x 30 (6) com ângulo de colimador primário de 90°,
10 x 30 (10) ou 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) ou 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) ou 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) ou 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) ou 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) ou 400 x 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanhos de campos de MLC (X x Y) e de colima-
dores primários (Y):
6 x 30 (6) com ângulo de colimador primário de 0°,
6 x 30 (6) com ângulo de colimador primário de 90°,
10 x 30 (10) ou 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) ou 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) ou 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) ou 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) ou 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) ou 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Detector de alta
resolução ☐

Fatores de saída em água
Tamanhos de campos de MLC (X x Y) e de colima-
dores primários (Y):
6 x 30 (6) com ângulo de colimador primário de 0°,
6 x 30 (6) com ângulo de colimador primário de 90°,
10 x 30 (10) ou 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) ou 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) ou 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) ou 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) ou 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) ou 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

☐

Como medir com diferentes ângulos de colimador para tamanhos de campo pequenos

Para suportar o cálculo de dose de Monte Carlo para tamanhos de campo até 6 x 6 mm², os
fatores de saída e os perfis para este tamanho de campo devem sempre ser medidos com “guard
leaves” e com ângulos de colimador primário de 0° e 90°.
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Etapa

1. Ajuste o tamanho do campo do MLC para 6 x 30 mm² (com “guard leaves”) e o tamanho
do campo do colimador primário Y para 6 mm.

2. Meça o fator de saída, o PDD e os perfis cruzados usando o ângulo de colimador primá-
rio de 0°.

3. Gire o colimador primário em 90°, mantendo as configurações de MLC e colimador pri-
mário inalteradas.

4. Meça novamente o fator de saída, o PDD e os perfis cruzados.
Isso é necessário para modelar o formato oval da fonte de fótons primária no alvo
bremsstrahlung.

A forma da fonte de fótons primária e o comportamento das “guard leaves” são responsáveis pela
alteração da saída de dose de campos muito pequenos quando o colimador primário é girado.

Dados de feixe para Elekta Agility
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8.2 Dados de feixe para MHI MLC 60

Lista de verificação

Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluído

Perfis de CAX em ar
Tamanhos de campos do MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

Página 120 ☐

Perfis X em ar
Tamanhos de campos do MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Perfis Y em ar
Tamanhos de campos do MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Fatores de saída em ar
Tamanhos de campos do MLC: 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da Página 122 ☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da ☐

PDD CAX em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Câmara de ioni-
zação Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

PDDs CAX em água
Tamanhos de campos do MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50;
SSD = 900

8
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

Página 122 ☐
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluído

Perfis X em água
Tamanhos de campos do MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanhos de campos do MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolução ☐

Fatores de saída em água
Tamanhos de campos do MLC: 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

☐

Dados de feixe para MHI MLC 60
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8.3 Dados de feixe para Novalis/Brainlab m3

Lista de verificação

Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluído

Perfis de CAX em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraí-
dos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
18 x 18, 24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80,
98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Z = 850 ... 1.150

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

Página 120 ☐

Perfis X em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraí-
dos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
18 x 18, 24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80,
98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Perfis Y em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraí-
dos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
18 x 18, 24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80,
98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Fatores de saída em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraí-
dos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
18 x 18, 24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80,
98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
Tamanho do campo do colimador primário: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da Página 122 ☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
Tamanho do campo do colimador primário: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da ☐

PDD CAX em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
Tamanho do campo do colimador primário: 98 x 98
SSD = 1.000

1 Câmara de ioni-
zação Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
Tamanho do campo do colimador primário: 98 x 98
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluído

Perfis Y em água
Tamanho do campo do MLC: 100 x 100;
Tamanho do campo do colimador primário: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

PDDs CAX em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900

9
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolução ☐

Dados de feixe para Novalis/Brainlab m3
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluído

Fatores de saída em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

☐
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8.4 Dados de feixe para Varian HD120 (Filtro
Aplainador de SRS)

Lista de verificação

OBSERVAÇÃO: o modo SRS se refere ao filtro aplainador do modo SRS dos Linacs Novalis Tx e
Varian Trilogy. Este modo SRS usa feixes de fótons de 6 MV e uma taxa de dose alta de 1.000
MU/min, em combinação com um tamanho de campo máximo limitado de 150 x 150 mm².
Quando está no modo SRS, o Linac usa um filtro aplainador diferente. Dessa maneira, os dados
de feixe para o modo padrão e o modo SRS são ligeiramente diferentes. 

Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluído

Perfis de CAX em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraídos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,
150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

Página 120 ☐

Perfis X em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraídos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,
150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Perfis Y em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraídos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,
150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Fatores de saída em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraídos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,
150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da Página 122 ☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da ☐

PDD CAX em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000

1 Câmara de ioni-
zação Página 122 ☐

Dados de feixe para Varian HD120 (Filtro Aplainador de SRS)
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluído

Perfis X em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

PDDs CAX em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900

9
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolução ☐
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluído

Fatores de saída em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

☐

Dados de feixe para Varian HD120 (Filtro Aplainador de SRS)
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8.5 Dados de feixe para Varian HD120 (Modo de
Irradiação Padrão e Modo Livre de Filtro
Aplainador)

Lista de verificação

Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Perfis de CAX em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraídos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150,
220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
Z = 850 ... 1.150

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

Página 120 ☐

Perfis X em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraídos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150,
220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Perfis Y em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraídos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150,
220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Fatores de saída em ar
Tamanhos de campos do MLC: totalmente retraídos
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150,
220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da Página 122 ☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da ☐

PDD CAX em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000

1 Câmara de ioni-
zação Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Perfis Y em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

PDDs CAX em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900

9
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolução ☐

Dados de feixe para Varian HD120 (Modo de Irradiação Padrão e Modo Livre de Filtro Aplainador)
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Fatores de saída em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

☐
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8.6 Dados de feixe para Varian 120 (Filtro Aplainador
de SRS)

Lista de verificação

OBSERVAÇÃO: o modo SRS se refere ao filtro aplainador do modo SRS dos Linacs Novalis Tx e
Varian Trilogy. Este modo SRS usa feixes de fótons de 6 MV e uma taxa de dose alta de 1.000
MU/min, em combinação com um tamanho de campo máximo limitado de 150 x 150 mm².
Quando está no modo SRS, o Linac usa um filtro aplainador diferente. Dessa maneira, os dados
de feixe para o modo padrão e o modo SRS são ligeiramente diferentes. 

Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Perfis de CAX em ar
Tamanho do campo do MLC: 400 x 400;
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,
150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

Página 120 ☐

Perfis X em ar
Tamanho do campo do MLC: 400 x 400;
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,
150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Perfis Y em ar
Tamanho do campo do MLC: 400 x 400;
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,
150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Fatores de saída em ar
Tamanho do campo do MLC: 400 x 400;
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100,
150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da Página 122 ☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da ☐

PDD CAX em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000

1 Câmara de ioni-
zação Página 122 ☐

Dados de feixe para Varian 120 (Filtro Aplainador de SRS)
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Perfis X em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

PDDs CAX em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900

8
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolução ☐
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Fatores de saída em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

☐

Dados de feixe para Varian 120 (Filtro Aplainador de SRS)
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8.7 Dados de feixe para Varian 120 (Modo de
Irradiação Padrão e Modo Livre de Filtro
Aplainador)

Lista de verificação

Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Perfis de CAX em ar
Tamanho do campo do MLC: 400 x 400;
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Z = 850 ... 1.150

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

Página 120 ☐

Perfis X em ar
Tamanho do campo do MLC: 400 x 400;
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Perfis Y em ar
Tamanho do campo do MLC: 400 x 400;
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Fatores de saída em ar
Tamanho do campo do MLC: 400 x 400;
Tamanhos dos campos do colimador primário:
20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200,
400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8
Câmara de ioni-
zação com capa
de build-up

☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da Página 122 ☐

Dose absoluta em Gy por MU
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Câmara calibra-
da ☐

PDD CAX em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000

1 Câmara de ioni-
zação Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐
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Tarefa Nº de medições Equipamento Consulte
também

Concluí-
do

Perfis Y em água
Tamanho do campo do MLC e do colimador:
100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolução ☐

PDDs CAX em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50);
SSD = 900

8
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

Página 122 ☐

Perfis X em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolução ☐

Perfis Y em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolução ☐

Fatores de saída em água
Tamanhos de campos do MLC (colimador):
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Câmara de ioni-
zação e detector
de alta resolução

☐

Dados de feixe para Varian 120 (Modo de Irradiação Padrão e Modo Livre de Filtro Aplainador)
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9 APLICAÇÃO DINÂMICA
9.1 Introdução

Informações básicas

Os aplicativos de planejamento de tratamento da Brainlab são compatíveis com arcos dinâmicos
ou arcos VMAT (Terapia com Arco Volumétrico Modulado). Em arcos dinâmicos, as lâminas se
adaptam à forma do PTV em cada ponto de controle. A taxa de dose e a velocidade do gantry
são constantes. Em contraste, em arcos VMAT as posições das lâminas não dependem do
formato do PTV. Seu movimento entre os pontos de controle é restrito principalmente pela
velocidade máxima da lâmina.
Dependendo das capacidades do sistema (Linac e MLC), a taxa de dose e a velocidade do
gantry podem sem ambas constantes (p.ex., Linacs equipados com MLC m3), ambas variáveis
(p.ex., a maioria dos Linacs modernos) ou a taxa de dose pode ser variável enquanto a
velocidade do gantry pode ser constante (p.ex., Linacs mais antigos).

APLICAÇÃO DINÂMICA
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9.2 Aplicabilidade de arcos

Visão geral do sequenciamento de lâminas

O software de planejamento de tratamento de radioterapia da Brainlab cria um padrão de
movimento de lâminas para campos de arco dinâmico e de VMAT usando o algoritmo de
sequenciamento de lâminas integrado. Nos padrões desse tipo, as posições das lâminas são
definidas em um número de pontos de controle como uma função da dose fracionada acumulada
que foi aplicada até então.

Movimento de lâmina correto e dose segmentada durante a aplicação de dose

Para aplicar corretamente o padrão de movimento de lâmina calculado, o sistema (Linac e MLC)
deve seguir exatamente o padrão de lâmina calculado como uma função da dose fracionada
acumulada e, além disso, irradiar com precisão a dose fracionada necessária para cada
segmento (dose segmentada).

Movimento da lâmina para a posição inicial

Os pares de lâminas que não são usados no ponto de controle atual são movidos para sua
posição inicial, onde podem ser cobertos pelos colimadores primários. Isto ocorre tipicamente na
maior distância possível em relação ao centro. Quando não é usado em nenhum ponto de
controle, um determinado par de lâminas permanece na posição inicial por toda a duração do
arco. Se for usado em pelo menos um ponto de controle, um determinado par de lâminas será
temporariamente movido para a posição inicial sempre que não estiver em uso. Entretanto, a
distância em relação à posição inicial pode ser muito grande para o percurso do par de lâminas
quando ele for novamente usado. Neste caso, o par de lâminas é estacionado próximo à borda
do PTV.

Desvios de dose

Podem ocorrer desvios entre a dose planejada e a dose aplicada se o sistema não puder
posicionar as lâminas corretamente de acordo com a dose fracionada prescrita, ou não irradiar a
dose fracionada necessária para um determinado segmento VMAT. Veja abaixo exemplos de
cenários que podem resultar em desvios significativos da dose aplicada no paciente.
• Limitações gerais na precisão do posicionamento da lâmina do MLC.
• Durante a aplicação de VMAT, o sistema não atinge as posições necessárias para uma

determinada dose fracionada aplicada. Esse é tipicamente o caso em que a velocidade de
lâmina máxima do MLC é excedida e/ou um alto valor de tolerância de lâmina é usado
(consulte a página 148). Ao criar o perfil de máquina, certifique-se de especificar as restrições
de máquina corretas no software Physics Administration. Isto permite que o sequenciador de
lâminas VMAT crie planos que possam ser aplicados com sucesso ou emita avisos
apropriados se as restrições de máquina forem violadas.

• Entre outros parâmetros, o sequenciador de lâminas VMAT usa a máxima velocidade do
gantry e a máxima taxa de dose do Linac para obter várias restrições de máquina. A
configuração incorreta de uma velocidade máxima do gantry ou uma taxa de dose máxima no
software Physics Administration durante a criação do perfil de máquina pode resultar em
planos não aplicáveis. Neste caso, o sequenciador de lâminas não poderá emitir avisos
apropriados se as restrições de máquina forem violadas.

• Devido ao tempo de resposta do sistema controlador do Linac/MLC e/ou a irregularidades
aleatórias na estabilidade de radiação, a dose fracionada aplicada por segmento de VMAT
pode apresentar um desvio em relação à dose fracionada planejada. Isto se aplica
particularmente ao caso de pequenas doses fracionais por segmento. Por exemplo, se a dose
por segmento for de 2 MU e o Linac aplicar essa dose dentro de ±1 MU, o erro em potencial
da dose segmentada pode ser de até 50%. Uma taxa de dose mais alta pode amplificar esses
desvios de dose.

• O cálculo de dose poderá ser impreciso se os formatos de lâminas VMAT forem
excessivamente complexos ou fragmentados. Isto está geralmente conectado a um número
total de MUs inusitadamente alto. Considere a possibilidade de diminuir a modulação de tais
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planos, se isto for compatível com seu aplicativo de planejamento de tratamento Brainlab.
Esses planos exigem rigidez no controle de qualidade específico para paciente.

Informações sobre controle de qualidade de máquina e controle de qualidade específico para
paciente para VMAT podem ser encontradas nas seguintes publicações: Clifton Ling 2008,
Bedford 2009, Masi 2011, Van Esch 2011 e Wang 2013.

Observações sobre segurança

Os cenários aqui descritos são meros exemplos de possíveis limitações que podem resultar em
desvios significativos entre a dose planejada e a dose aplicada. Esses cenários não fornecem
uma descrição completa dos possíveis problemas. É necessário verificar cuidadosamente se
planos VMAT complexos (por exemplo, com baixas doses por segmento) podem gerar resultados
de tratamento aceitáveis.

Aviso
A velocidade máxima de colimador primário permitida não é considerada pelo sistema de
planejamento para tratamentos com arco dinâmico e VMAT usando Elekta Agility. Em raras
ocasiões isso pode resultar na aplicação imprecisa da dose. Certifique-se de que seus
testes de controle de qualidade rotineiros sejam capazes de detectar essas imprecisões.
De acordo com os testes, o controlador do Linac reduz a taxa de dose nos casos em que a
velocidade do colimador seria excedida. Isso pode prolongar ligeiramente o tempo de
aplicação do tratamento. Em outros casos, planos de tratamento podem eventualmente ser
rejeitados pelo sistema de aplicação devido a esse fato.

Aviso
Usando um sistema de aplicação de tratamento com parâmetros extremos (p.ex., alta taxa
de dose, baixa MU por feixe ou alta velocidade da lâmina) pode resultar em imprecisão na
aplicação de dose para o tratamento planejado. O físico é responsável por garantir a
aplicação correta da dose planejada para o tratamento no paciente. Isso inclui a
responsabilidade pela escolha dos parâmetros de tratamento adequados.

APLICAÇÃO DINÂMICA
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9.3 Tolerância de lâmina

Informações básicas

Os padrões de sequenciamento de lâminas para tratamentos com arco usando um Linac Varian
são definidos por arquivos DMLC. Esses arquivos contêm as posições de lâminas planejadas
como uma função da dose fracionada acumulada (valor da dose acumulada relativa) para
determinados segmentos. Esses arquivos são enviados para o controlador do MLC pelo sistema
R&V.
Sob condições normais, ou seja, enquanto a velocidade máxima da lâmina não for excedida, o
controlador do MLC, em combinação com o Linac, pode seguir o padrão de sequenciamento de
lâminas planejado com uma precisão aceitável (assumindo uma dependência linear das posições
das lâminas entre segmentos consecutivos). Para assegurar a precisão da aplicação, a estação
de trabalho do MLC faz uma amostragem das posições reais das lâminas e da dose fracionada
acumulada aplicada pelo Linac até o momento em uma taxa de repetição específica (o tempo de
amostragem atual do controlador do MLC Varian é de aproximadamente 55 ms). Esses
resultados são então comparados com os valores definidos pela sequência de lâminas. Se a
velocidade máxima de lâmina for excedida por algumas lâminas em determinados pontos da
aplicação, as posições de lâminas atuais sofrerão um desvio em relação às posições planejadas.
Se o desvio exceder o valor de tolerância definido no arquivo DMLC, a estação de trabalho do
MLC enviará um sinal de espera do feixe ao Linac para, com o objetivo de interromper a
irradiação.

Requisitos para precisão no posicionamento de lâminas

A escolha de um valor alto de tolerância para permitir grandes desvios na posição da lâmina
pode resultar em diferenças significativas entre a dose aplicada e a dose planejada. Por outro
lado, a escolha de valores de tolerância muito baixos pode resultar em um número grande de
esperas de feixe, o que pode aumentar o desvio entre a dose planejada e a dose aplicada.
Informações adicionais são fornecidas no documento publicado por Hernandez (2015).
Para verificar as restrições de máquina armazenadas no perfil de máquina e o valor de tolerância
escolhido para aplicação de arco, é necessário realizar tratamentos em fantomas com vários
planos de diferentes complexidades e com medições de dose absolutas para todo o volume
irradiado. Essas medições devem então ser comparadas com a distribuição de dose planejada/
calculada.
Os erros de posição da lâmina e de dose registrados na estação de trabalho do MLC (arquivo
DynaLog) também podem ser usados para isolar problemas em potencial na aplicação do plano.
O valor de tolerância da lâmina pode ser ajustado no sistema R&V. Informações adicionais sobre
ajuste desse parâmetro são fornecidas na documentação do sistema R&V.

Observações sobre segurança

Antes da verificação do plano de tratamento usando um fantoma, é importante fazer uma análise
dos erros de posicionamento de lâminas que foram registrados pela estação de trabalho do MLC
(arquivo DynaLog), para detectar os desvios em potencial na aplicação do plano. Para obter
informações adicionais sobre manuseio e avaliação de dados, consulte a documentação
adequada, conforme necessário.

Tolerância de lâmina
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9.4 Deslocamento dinâmico de lâmina para
tratamentos modulados

Informações básicas

Para feixes conformados e arcos conformados estáticos e dinâmicos, o deslocamento de lâmina
estático é usado para corrigir a transmissão da radiação através das extremidades arredondadas
das lâminas da maioria dos MLCs. Dessa forma, o deslocamento estático de lâmina conecta a
posição física da lâmina à posição radiológica da lâmina.
Em tratamentos modulados como IMRT dinâmico ou VMAT, as lâminas frequentemente cobrem
partes do PTV. Isto aumenta a contribuição de fuga de dose em relação à dose total. O
deslocamento de lâmina dinâmico pode ser usado para modelar essa situação (consulte a página
64). O modelo funciona muito bem para planos IMRT com janelas deslizantes, pois neste caso as
lâminas atravessam o PTV exatamente uma vez por feixe.
A situação é muito mais complexa em arcos VMAT, em comparação com IMRT dinâmico. Foi
sugerido que exista um deslocamento dinâmico de lâmina ideal para cada VMAT (consulte as
publicações de Kielar 2012 e Yao 2015). Entretanto, um valor único otimizado para o
deslocamento radiológico de lâmina pode produzir um número suficiente de concordâncias entre
a dose planejada e a dose aplicada.
O algoritmo VMAT do software Brainlab RT Elements permite o uso de deslocamento estático de
lâmina ou deslocamento dinâmico de lâmina durante o planejamento do tratamento. Esta opção é
configurada no Machine Profile e pode ser alterada com o software Physics Administration.
Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration.

Observações sobre segurança

O físico é responsável por verificar qual deslocamento (estático ou dinâmico) é ideal para sua
máquina. Esta condição pode ser diferente para planos de IMRT e VMAT.
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10 CONTROLE DE
QUALIDADE

10.1 Introdução ao Controle de Qualidade

Importância do Controle de Qualidade

O estabelecimento de um programa de controle de qualidade abrangente é uma das tarefas mais
importantes de um departamento de oncologia. Para determinar os procedimentos e processos
adequados, diversas publicações podem ser usadas como referência para fornecer detalhes
sobre os aspectos que devem ser considerados. Os artigos mais abrangentes sobre esse
assunto são os relatórios publicados pela IAEA (TRS-430 2004) e o AAPM Radiation Therapy
Committee Task Group 40 (Kutcher et al, 1994).

Propósito deste documento

Este documento não pretende ser um guia completo ou uma instrução de trabalho. Também não
é uma lista de verificação completa dos procedimentos a serem concluídos antes do início do
tratamento do paciente. Ele simplesmente descreve os métodos geralmente relevantes para o
comissionamento do sistema e fornece referências a documentos relacionados publicados pela
comunidade médica internacional. O equipamento, os métodos e os testes sugeridos aqui podem
necessitar de modificação de acordo com os padrões, os regulamentos ou as instruções
fornecidos.

Visão geral dos procedimentos de Controle de Qualidade

Os procedimentos de Controle de Qualidade podem ser divididos em:
• Controle de qualidade relacionado a equipamentos (consulte a página 153).
• Controle de qualidade relacionado ao paciente (consulte a página 156).
• Controle de qualidade específica para pacientes (consulte a página 158).
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10.1.1 Equipamentos necessários

Requisitos de equipamento padrão

Cada departamento de radioterapia necessita de determinados equipamentos de dosimetria. O
equipamento padrão a seguir deve estar disponível para facilitar os procedimentos de
comissionamento necessários:
• Tanque motorizado de fantoma de água com software de controle.
• Diversos detectores de dose relativa (como, por exemplo, câmara de ionização, diodo ou

diamante).
• Detector de dose calibrado absoluto e eletrômetro calibrado.
• Fantomas de água sólidos que sejam equipados com perfurações de câmara para medições

de dose absoluta, e que também suportem a inserção de filme radiográfico ou radiocrômico.
• Filme radiográfico e uma máquina reveladora de filme, ou filme radiocrômico, um dispositivo

de aquisição de filme calibrado e um software de análise de filme e comparação de doses (ou
estrela bidimensional com resolução espacial suficiente e software de controle).

• Opcional: fantoma antropomórfico para verificação da heterogeneidade do tecido.

Calibração de equipamentos

Certifique-se de que o equipamento em uso esteja adequadamente calibrado. Para propósitos de
comparação, diversos dispositivos de um tipo similar devem estar disponíveis como, por exemplo,
dois ou mais detectores de radiação.

Requisitos de teste

O teste deve ser executado de acordo com as diretrizes da política determinada pelo diretor do
hospital e pelo responsável médico pela operação do sistema. Os testes necessários variam em
função do Linac e do hardware de colimação de feixe usado, bem como das indicações a serem
tratadas com o uso desse hardware. Os requisitos em cada caso também podem variar de
acordo com a legislação local.

Software de planejamento

O software de planejamento da Brainlab inclui ferramentas de suporte ao processo de Controle
de Qualidade. O software RT QA, por exemplo, e o recurso de exportação de dose permitem que
a distribuição de dose seja avaliada e que as comparações de medições de planos sejam
realizadas com aplicativos de software de terceiros.

Equipamentos necessários
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10.2 Controle de Qualidade relacionado a
equipamentos

Quando o Controle de Qualidade para Equipamentos é necessário?

O Controle de Qualidade para Equipamentos deve ser executado sempre que uma parte do
sistema for substituída ou modificada. Você pode repetir o procedimento de Controle de
Qualidade para Equipamentos regularmente (várias vezes por ano, por exemplo) para assegurar
a precisão adequada do sistema como um todo.

Observações sobre segurança

Aviso
Certifique-se de que suas medições de dados de feixe estejam atualizadas e que os
algoritmos de dose estejam adequadamente configurados e calibrados. Verifique
periodicamente a configuração e a calibração, usando as medições de fantomas.

Aviso
Se um ou mais componentes do sistema de aplicação de tratamento tiverem sido
modificados, trocados ou recalibrados, será necessário executar uma validação do
sistema de planejamento de tratamento, em combinação com o sistema de aplicação de
tratamento, de acordo com seus procedimentos de Controle de Qualidade. Se
componentes que influenciam parâmetros dosimétricos do sistema forem modificados, as
medições de dados de feixe deverão ser repetidas e os dados revisados deverão ser
inseridos no sistema com o software Physics Administration.
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10.2.1 Testes específicos

Informações básicas

O comissionamento do equipamento deve incluir o teste, no mínimo, dos itens listados a seguir.

Unidades de imagem

• Execute o teste, por exemplo, verificando a calibração de HU (Unidades Hounsfield) do
tomógrafo.

• As Unidades Hounsfield convertidas em densidade de elétrons são a base para todos os
algoritmos de cálculo de dose. Dessa forma, a precisão da unidade de aquisição de imagens é
essencial.

Propriedades mecânicas e cinéticas do Sistema Linac

Teste os seguintes itens:
• A reprodutibilidade do isocentro, a dependência das rotações (gantry, mesa e colimador) e o

teste de Winston-Lutz.
• A precisão e a reprodutibilidade da localização (por exemplo, usando lasers de localização,

posicionadores de alvo ou sistemas de máscaras).
• A precisão e a reprodutibilidade das posições e dos movimentos das lâminas, e a dependência

da posição das lâminas em relação à posição do gantry (gravidade).
• A precisão de rotação do colimador (teste estrela, Rosca et al, 2006).

Dados do feixe e cálculo da dose

Tipo de teste Deve incluir

Todas as modalida-
des de tratamento

• Medições de dose absolutas para diversos tamanhos de campo cobrin-
do o intervalo completo dos tratamentos.

• Verificação do perfil de feixe com diferentes configurações e usando di-
ferentes detectores. Os exemplos incluem a profundidade de distribui-
ções de dose, os perfis radial/transversal, a precisão da penumbra, os
campos de irradiação regular e irregular e a comparação relativa de
distribuições da dose em 2D e em 3D para diversos campos e várias
configurações.

• Transmissão interlâminas e intralâminas (medição de filme, Cosgrove
et al, 1999).

• Verificações independentes de MUs calculadas.

Tratamentos com ar-
co (Grebe et al
2001)

• Movimentos do gantry (confiabilidade de ângulos de partida e parada,
movimento contínuo, aplicação de MUs durante a aplicação do arco,
velocidade de rotação do gantry, dependência da taxa de dose e de-
pendência da velocidade da lâmina).

• Movimentos de lâmina dinâmica.
• Tratamento interrompido/continuado.

Transferência de dados

• Exatidão da transferência de dados para um sistema de R&V e Linac (conversão de escala do
Linac).

• Exatidão da transferência de dados para um sistema de posicionamento de paciente, como o
ExacTrac.

Testes específicos
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Teste de campo luminoso

① ②

Figura 27  

Este teste tem o objetivo de assegurar que os parâmetros de máquina, tais como posição da
lâmina/do colimador primário, ângulo do colimador primário, ângulo do Linac e ângulo da mesa,
são corretamente transferidos do sistema de planejamento de tratamento para o Linac. Como o
RT QA é enviado com cada software de planejamento de tratamento de radioterapia da Brainlab,
o teste de campo luminoso precisa ser executado no RT QA.

Etapa

1. Crie um arco com uma pequena rotação de mesa e de colimador no RT QA usando o
fluxo de trabalho Beam Model Verification (p.ex., ângulo de mesa de 30°, ângulo de co-
limador de -20°, ângulo de início de 0°, ângulo de parada de 120° (IEC 1217)). Para de-
tectar com facilidade posições invertidas de colimador ou lâmina, defina um campo de
início assimétrico ①. O campo de parada deve ser menor que o campo de início para
que os colimadores primários fiquem alinhados diretamente atrás das extremidades das
lâminas para o campo de início.

2. Transfira o plano de tratamento para a máquina seguindo o processo clínico.

3. No Linac, use o campo luminoso e o relatório impresso da Beam’s Eye View ②do RT
QA para verificar a forma correta do campo do colimador primário e do MLC. Para o ân-
gulo de início de 0°, o campo luminoso deverá estar de acordo com o relatório impresso
se este estiver colocado sobre a mesa (na altura do isocentro) e se o ícone de paciente
estiver corretamente alinhado à mesa.

4. De fora da sala, ative o feixe e verifique se a rotação do gantry e o movimento das lâmi-
nas estão corretos.

5. Compare novamente o campo luminoso do ângulo de parada com o relatório impresso.

OBSERVAÇÃO: podem ocorrer pequenos desvios entre o relatório impresso e o campo luminoso,
devido à calibração da impressora ou porque o MLC foi calibrado para o campo de radiação e
não para o campo luminoso. 
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10.3 Controle de qualidade relacionado a pacientes

Quando o Controle de Qualidade para Pacientes é necessário?

Após o comissionamento da máquina, os procedimentos de Controle de Qualidade executados
devem simular o fluxo de trabalho completo do tratamento do paciente. Isso deve incluir
tratamentos tipicamente executados no hospital e, além disso, incorporar o cálculo de dose
independente nos pontos selecionados em um fantoma. Nesses casos, a dose pode ser
determinada manualmente ou usando um algoritmo alternativo.

Observações sobre segurança

Aviso
Usando fantomas, meça a precisão absoluta do software de planejamento de tratamento
Brainlab RT Elements em combinação com os sistemas de aplicação de tratamento
utilizados. A precisão medida deve ser levada em consideração durante a configuração
dos parâmetros do plano, para garantir a aplicação precisa do tratamento.

Controle de qualidade relacionado a pacientes
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10.3.1 Procedimentos recomendados

Simulação do tratamento do paciente

É recomendável realizar a simulação do tratamento do paciente com um fantoma antropomórfico.
• A simulação deve incluir todas as etapas do tratamento, da aquisição de TC e RM à fusão de

imagens, ao planejamento do tratamento, à transferência de dados, ao posicionamento, à
aplicação da radiação no fantoma, à medição da dose e à comparação dos resultados
atingidos.

• A simulação deverá ser repetida para todas as modalidades de tratamento, indicações e níveis
de energia possíveis.

Medição de dose absoluta e relativa

A medição deve ser executada para arcos únicos e para o plano de tratamento como um todo,
usando sistemas detectores adequados, como filme com uma ferramenta de análise de filme,
medições de distância de concordância (distance to agreement) (Harms et al, 1998), índice gama
(Low et al, 2003) e dosimetria termoluminescente.

CONTROLE DE QUALIDADE
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10.4 Controle de Qualidade Específico para Pacientes

Quando o Controle de Qualidade Específico para Pacientes é necessário?

Após a execução bem-sucedida dos procedimentos de Controle de Qualidade para
Equipamentos e para Pacientes, e quando o sistema de tratamento estiver aprovado para
tratamento de pacientes, de acordo com os padrões de qualidade de seu departamento, as
seguintes verificações adicionais deverão ser realizadas antes de cada tratamento de paciente.

Observações sobre segurança

Aviso
Assegure a aplicação adequada do plano de tratamento no paciente. Recomendamos a
execução de uma verificação no fantoma para todos os planos de tratamento, usando
exatamente as mesmas configurações de parâmetros que serão usadas para o paciente
real, durante o tratamento real.

Controle de Qualidade Específico para Pacientes
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10.4.1 Controle de Qualidade no Pré-tratamento de Pacientes

Visão geral

Tome cuidado especial para assegurar o posicionamento preciso do paciente. Para assegurar o
uso correto de seu hardware estereotático e de seu sistema de posicionamento, consulte o
manual do usuário correspondente e execute as tarefas descritas a seguir.

Teste de Winston-Lutz

• Realize um teste de Winston-Lutz para verificação do isocentro e do laser, no mínimo uma vez
por dia.

• Assegure que todos os relatórios impressos sejam revisados e assinados pelo físico
responsável.

Posicionamento

Esta situação se aplica quando se utiliza o Novalis Body, ExacTrac, marcadores de pele, etc.
• Posicione o paciente com base no isocentro requerido, usando o sistema selecionado.
• Se aplicável, verifique a precisão da posição usando a comparação da DRR com o filme do

portal.
• Verifique os modelos de feixe impressos para cada feixe usando o campo luminoso do LINAC

na distância especificada de foco até o filme (como, por exemplo, 1.000 mm).
• Verifique também a correspondência das formas do MLC com as projeções de PTV.

Uma verificação independente da posição do paciente (por exemplo, usando aquisição de
imagem do portal, aquisição de imagem on-board ou outras verificações gerais de plausibilidade)
deve ser realizada. Uma segunda pessoa deve verificar se o posicionamento está correto.
A precisão de toda a configuração depende do ajuste do laser. A verificação do laser deve ser
executada com maior frequência que a verificação normalmente requerida para a radioterapia
padrão. Isto também pode se aplicar a outros procedimentos de verificação.

Testes adicionais

O físico encarregado é responsável por incluir testes ou verificações adicionais para garantir a
precisão especificada para o Linac.

CONTROLE DE QUALIDADE
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10.4.2 Controle de Qualidade Geral do Paciente

Recomendações

• Execute a medição de dose para cada plano de paciente, por exemplo, usando um fantoma de
água sólido com um filme e detectores absolutos calibrados. Os resultados devem então ser
comparados com o cálculo de dose executado usando uma tomografia desse fantoma.

• Revise todos os parâmetros de tratamento (tais como propriedades mecânicas do Linac e dos
dispositivos de colimação, propriedades dosimétricas, prescrição, posicionamento do paciente
e ajuste do conjunto gantry/mesa) transferidos para o sistema R&V antes do posicionamento
inicial.

• Execute uma revisão de plano independente.
• É recomendado executar um cálculo independente de dose em um ponto específico no

planejamento.
• Se aplicável, verifique a precisão do posicionamento do paciente em comparação com as

DRRs, usando o filme do portal ou EPID.

Controle de Qualidade Geral do Paciente
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11 APÊNDICE 1
11.1 Precisão dos algoritmos de dose
11.1.1 Pencil Beam e Monte Carlo

Informações básicas

O pacote de testes IAEA descrito em IAEA-TECDOC-1540, baseado nas medições de Vanselaar
e Welleweerd (consulte as referências gerais fornecidas na página 167), foi usado para validar a
precisão dosimétrica da implementação de Pencil Beam e Monte Carlo da Brainlab no software
Brainlab RT Elements. O pacote de testes compreende quatro energias de feixe diferentes. Os
testes Co-60 não foram realizados porque o software Brainlab RT Elements não suporta
máquinas Co. Das três energias de Linac restantes (6, 10 e 18 MV), a energia mais baixa e a
mais alta foram usadas. De acordo com Vanselaar e Welleweerd, os dados de 6 MV (Índice de
qualidade QI = 0,676) foram medidos em um Linac Elekta SL 15 e os dados de 18 MV
(QI = 0,770) foram medidos em um Linac Elekta SL 20. Portanto, os dois conjuntos de dados
foram modelados usando um MLC padrão Elekta MLCi com 40 pares de lâminas, cada lâmina
com 1 cm de largura.

Definições

O desvio para um único ponto de dose dentro do feixe aberto é calculado por
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
e por
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
para um ponto de dose fora da penumbra. O limite de confiança é definido como
|desvio médio| + 1,5 * desvio padrão,
com o desvio padrão calculado como a média geométrica dos desvios. As tabelas a seguir
resumem os resultados para 6 e 18 MV, para Pencil Beam e Monte Carlo.

Teste IAEA 6 MV

Resultados do pacote de testes para cálculos de dose de 6 MV:

Nº do
teste

Descrição Pencil Beam Monte Carlo

Média Limite de
confiança Média Limite de

confiança

1a-c Quadrado -0,1% 1% +0,1% 1,6%

2a-b Retangular +0,2% 2,6% +0,4% 2,7%

3 SSD pequena +0,0% 0,7% +0,5% 1,5%

6 Plano descentralizado +0,3% 1,6% +0,7% 1,9%

8a-b Heterogeneidade de pul-
mão -0,2% 1,7% -0,1% 1,2%

APÊNDICE 1

Manual de Referência Técnica Rev. 2.2 Brainlab - Princípios de Física 161



Nº do
teste

Descrição Pencil Beam Monte Carlo

8c Heterogeneidade óssea -0,5% 1,4% +0,2% 0,9%

9 Incidência oblíqua +1,0% 1,6% +0,6% 1,6%

10a-b Tecido ausente +5,8% 12,6% +0,3% 1,5%

11 Assimetricamente aberto +2,6% 5,1% +1,2% 2,8%

Teste IAEA 18 MV

Resultados do pacote de testes para cálculos de dose de 18 MV:

Nº do
teste

Descrição Pencil Beam Monte Carlo

Média Limite de
confiança Média Limite de

confiança

1a-c Quadrado +0,0% 1,6% +0,9% 2,3%

2a-b Retangular +0,2% 2,4% +1,1% 2,8%

3 SSD pequena -0,1% 3,0% +1,6% 2,8%

6 Plano descentralizado +0,3% 1,9% +1,7% 2,8%

8a-b Heterogeneidade de pul-
mão -0,3% 1,3% +0,2% 1,1%

8c Heterogeneidade óssea +0,2% 0,8% +0,3% 1,2%

9 Incidência oblíqua -0,1% 1,8% +0,1% 1,7%

10a-b Tecido ausente +4,5% 9,7% +0,8% 1,8%

11 Assimetricamente aberto +0,9% 2,1% +0,2% 1,6%

Precisão dos algoritmos de dose
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11.2 Limitações dos algoritmos de dose

Informações básicas

O software de planejamento de tratamento de radioterapia da Brainlab calcula a dose dentro de
limites clinicamente desejáveis se for usado dentro das suas especificações e com configurações
de parâmetros adaptadas às condições de tratamento correspondentes. Se estas condições
estiverem próximas dos limites dos algoritmos, é necessário um cuidado especial. Este é o caso,
por exemplo, quando tamanhos de campos do MLC muito pequenos são usados para tratar os
pacientes. “Muito pequeno” significa que o tamanho do campo:
• é da ordem de uma ou duas larguras de lâminas,
• está fora da faixa de valores tabulados medidos (p.ex., fatores de espalhamento/saída e

tabelas de dose em profundidade),
• está próximo da resolução do kernel de Pencil Beam,
• está próximo da resolução espacial da grade de cálculo de dose Monte Carlo,
• está próximo da resolução espacial da grade de dose 3D ou
• está próximo dos parâmetros de correção radiológica para o design de lâminas tongue-and-

groove e extremidades de lâmina arredondadas.
Se uma combinação inadequada destas condições for usada, a dose poderá ser calculada com
menor precisão que os padrões geralmente aceitos. Se isto não for reconhecido pelo usuário com
o controle de qualidade de planejamento de tratamento recomendado, a irradiação de um
planejamento de tratamento desse tipo pode levar a lesão grave do paciente e/ou tratamento
ineficaz.

Extrapolação fora da faixa de valores tabulados

O algoritmo Pencil Beam da Brainlab é baseado em valores tabulados para dose em
profundidade, fatores de saída (fatores de espalhamento) e perfis de desvio de eixo (fatores
radiais). Valores arbitrários obtidos das tabelas são interpolados de maneira correspondente. Se
a faixa de valores tabulados for ultrapassada, são necessárias algumas aproximações para
permitir a exibição de valores de dose extrapolada. Obviamente, a precisão de valores
extrapolados é reduzida e deve ser verificada antes do tratamento.

Resolução de grades de cálculo

Assim como para outros sistemas de planejamento de tratamento, o software de planejamento de
tratamento Brainlab RT Elements usa várias resoluções de grades de cálculo relevantes para a
precisão do cálculo da dose (dependendo dos recursos licenciados e da versão do TPS):
• A resolução do kernel de Pencil Beam
• Resolução da grade de cálculo Monte Carlo
• Resolução da grade de dose 3D

Em geral, a resolução da grade de cálculo deve ser suficientemente fina para representar as
características principais da distribuição da dose.
A Página 164 mostra um exemplo de perfil de dose de um campo de irradiação muito pequeno,
com amostragem de apenas 2 elementos de grade na borda nominal do MLC. Como resultado,
não é possível representar a amplitude do pico e da penumbra com precisão aceitável. As
correções radiológicas, como o deslocamento tongue-and-groove (linha verde pontilhada) tornam
este efeito ainda mais acentuado.
Perfil de dose de um campo de irradiação muito pequeno:
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Figura 28  

A linha vertical externa (pontilhada em cor de laranja) representa a borda nominal do MLC,
enquanto a linha vertical interna (pontilhada em verde) mostra o tamanho do campo radiológico
(posição do nível de isodose de 50%). As barras vermelhas representam o perfil com apenas dois
elementos de grade dentro da borda nominal do MLC.
Para evitar diferenças inaceitáveis entre a distribuição de dose calculada e real, o tamanho do
campo não deve ser inferior a quatro vezes a resolução da grade, independentemente do tipo de
grade de cálculo de dose (kernel do Pencil Beam, Monte Carlo ou volume de dose 3D). Este
melhoramento é apresentado de forma esquemática na figura a seguir. A Brainlab recomenda
levar sempre em conta a resolução da grade de cálculo.
Mesmo perfil que acima, agora com amostragem com quatro elementos de grade dentro da
borda nominal do MLC:

Figura 29  

Efeito do colimador primário fixo

Aviso
Os algoritmos de dose Pencil Beam e Monte Carlo não modelam o colimador primário fixo
de maneira explícita (não deve ser confundido com os colimadores primários). Portanto, a
precisão do cálculo da dose pode ser fortemente deteriorada nos cantos fora do eixo do
campo de irradiação, que estão protegidos pelo colimador primário fixo (por exemplo, o
Linac Varian fora de um raio isocêntrico de 220 mm). Será necessário realizar o CQ
independente, caso pretenda usar essas áreas para irradiação do alvo.

Limitações dos algoritmos de dose
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12 APÊNDICE 2
12.1 Energia do Linac

Energia nominal do Linac

A tabela a seguir mostra as energias de fótons mais frequentes. Os algoritmos de dose Pencil
Beam e Monte Carlo da Brainlab são liberados para os Índices de Qualidade de Feixe de QI =
0,61 a QI = 0,80. A tabela a seguir fornece a energia nominal relacionada do Linac.

Figura 30  

Fonte: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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