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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

INFORMAÇÕES GERAIS
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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

• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Software integrado de terceiros

• Este produto inclui o software Xerces C++ 3.1.4, disponibilizado sob a Licença Apache: Apache
License.

• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://
www.apache.org/).

Compatibilidade com a norma IEC 62083

O sistema RT Elements e a documentação associada foram testados de acordo com a norma
IAEA-TECDOC-1540, Capítulo 5, Type Tests (Testes de Tipo). Esses testes comprovam a
conformidade do sistema com a norma IEC 62083. Os resultados do teste podem ser fornecidos
sob solicitação.

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. 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Uso do sistema

Finalidade

RT Elements são aplicativos de planejamento de tratamento radioterápico de lesões cranianas,
extracranianas e de cabeça e pescoço, para uso em tratamento estereotático, conformal,
planejado por computador, com radiação baseada em Linac.

Público-alvo

O sistema RT Elements é destinado a profissionais da área médica (físicos, radioterapeutas,
dosimetristas, médicos, etc.) com entendimento suficiente do vocabulário técnico inglês
relacionado aos campos da física médica e aquisição de imagens médicas, de forma a
proporcionar o entendimento apropriado da interface de usuário do software RT Elements.

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.

Revisão de plausibilidade

Aviso
Antes de iniciar o tratamento do paciente, reveja a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.

Aviso
A decisão de tratar um paciente com radiocirurgia/radioterapia deve ser tomada por um
neurocirurgião ou oncologista com experiência em radiação. O profissional deve tomar
decisões com base em seu treinamento médico e em sua experiência anterior, e também
na precisão da medição de todo o sistema RT Elements.

Antivírus

Se o sistema estiver conectado a uma rede local (LAN), a Brainlab recomenda a instalação de
um software de proteção contra malware (p.ex., um antivírus) e a manutenção dos arquivos de
definição atualizados. Observe que as configurações do software de proteção contra malware
podem afetar o desempenho do sistema. Por exemplo, se cada acesso a arquivos for
monitorado, poderá haver lentidão no carregamento e no armazenamento de dados de pacientes.
Portanto, a Brainlab recomenda a desativação do rastreamento em tempo real e a execução de
rastreamento de vírus fora dos períodos de atividade clínica.

Uso do sistema
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e aplicativos
de software médicos

Dispositivos médicos compatíveis

Aviso
Não utilize equipamentos de hardware que não estejam documentados como sendo
compatíveis com o software RT Elements. Isso poderia resultar em desalinhamento do
paciente levando a lesões graves.

Dispositivos de outros fabricantes

Aviso
O uso de combinações de dispositivos médicos não autorizados pela Brainlab pode afetar
de maneira adversa a segurança e/ou a eficiência dos dispositivos, colocando em risco a
segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Software médico compatível da Brainlab

Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e usado
com o sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter esclarecimentos
relacionados à compatibilidade com software médico da Brainlab.

Restrições de software

• O software Physics Administration pode importar dados de perfil de máquina criados para o
iPlan RT 4.x. Perfis de máquina criados com o aplicativo Beam Profile Editor 6.0 (iPlan RT
3.0) não podem ser importados no Physics Administration 5.0.

• Os dados de perfil de máquina gravados com o Physics Administration 5.5 podem ser
usados apenas com os seguintes produtos:
- Cranial SRS Versão 1.5.1 ou versões mais recentes
- Spine SRS Versão 1.5.1 ou versões mais recentes
- Multiple Brain Mets 2.0 ou versões mais recentes
- RT QA versão 2.0 ou versões mais recentes

e não podem ser usados com estes produtos:
- Physics Administration 5.0 ou versões anteriores
- iPlan RT

Software de outros fabricantes

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software em sistemas da
Brainlab. Não instale nem remova nenhum aplicativo de software.

Atualizações

Aviso
Atualizações do sistema operacional (hotfixes) ou de software de outros fabricantes
devem ser realizadas fora dos períodos de atividade clínica e em um ambiente de teste,
para verificar a correta operação do sistema Brainlab. A Brainlab monitora os hotfixes
liberados para o Windows e terá conhecimento sobre a probabilidade de problemas em
algumas dessas atualizações. Se encontrar problemas relacionados aos hotfixes do
sistema operacional, entre em contato com o suporte da Brainlab.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Antivírus e software malicioso

A Brainlab recomenda proteger o sistema com um software antivírus de alta qualidade.
Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso, como
aplicativos antivírus, podem afetar de forma negativa o desempenho do sistema. Por exemplo, se
o aplicativo antivírus executar varreduras em tempo real e monitorar cada acesso aos arquivos,
poderá haver lentidão no carregamento e no armazenamento de dados de pacientes. A Brainlab
recomenda a desativação do rastreamento em tempo real, deixando a execução de rastreamento
de vírus para períodos sem atividade clínica.

Aviso
Assegure que seu software antivírus não realize modificações em diretórios da Brainlab.
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Aviso
Não faça download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos.
Para obter informações adicionais sobre essas questões, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

A Brainlab permite apenas a instalação de “patches” de segurança. Não instale pacotes de
serviço e atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download e
a instalação de atualizações sejam realizados de forma correta e oportuna. Não atualize drivers
em plataformas da Brainlab.
Consulte o site da Brainlab para ter acesso a informações adicionais sobre configurações e a
uma lista de Microsoft Security Updates (atualizações de segurança da Microsoft) bloqueadas
pelo suporte da Brainlab.
Endereço: www.brainlab.com/updates
Senha: WindowsUpdates!89

Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos
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1.6 Requisitos técnicos

Requisitos de software

Componente Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Sistema ope-
racional

• Windows Ultimate 7 64 bits, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2008 64 bits, SP2
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016

• Windows 7 Ultimate 64 bits, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016

Para obter detalhes sobre a compatibilidade com pacotes de serviço, consulte um especialista de
suporte da Brainlab.
O software Physics Administration não deve ser instalado em sistemas operacionais diferentes
das versões liberadas especificamente descritas acima.
Drivers pré-instalados devem ser alterados apenas se isto for 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.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.7 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, a Brainlab recomenda que todos os usuários participem de um
programa de treinamento conduzido por um representante da Brainlab, com o objetivo de garantir
o uso seguro e correto do produto.

Responsabilidade

Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do sistema e a
instrumentação acessória.

Leitura dos manuais de usuário

Este manual descreve software médico ou dispositivos médicos de grande complexidade, que
devem ser usados com cautela.
Portanto, é muito importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e do software:
• leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• tenham acesso permanente a este manual

Manuais do usuário Disponíveis

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

Instruções detalhadas sobre o uso dos aplicativos de planeja-
mento RT Elements.

Manual de Referência Técni-
ca - Princípios de Física da
Brainlab

Informações detalhadas sobre medição de dados de feixe, ga-
rantia de qualidade e sobre os algoritmos de dose usados no
software de planejamento de tratamento de radioterapia da
Brainlab.

Treinamento e documentação
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2 USANDO O PHYSICS
ADMINISTRATION

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 do Usuário do Software Brainlab Elements correspondente e o Manual de
Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.

Aviso
O usuário é responsável por estabelecer um programa abrangente de controle de
qualidade, adequado para detecção de erros, limitações ou imprecisões dos sistemas de
planejamento de tratamento e de entrega de tratamento. Para obter detalhes adicionais,
consulte o capítulo de controle de qualidade no Manual de Referência Técnica - Princípios
de Física da Brainlab.

Aviso
Use fantomas para medir a precisão absoluta do sistema de planejamento de tratamento
da Brainlab em combinação com os sistemas de entrega 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.

Aviso
Assegure a aplicação adequada do plano de tratamento ao paciente. Recomendamos a
execução de uma verificação do 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
Tratamentos estereotáticos, como a radiocirurgia estereotática (SRS) e a radioterapia
estereotática do corpo (SBRT), 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
recomendado que se executem processos adicionais de Controle de Qualidade antes de
cada tratamento estereotático em pacientes.

Aviso
Para que as informações contidas nos relatórios possam ser usadas com finalidade de
tratamento radioterápico, todos os relatórios do plano de tratamento devem ser aprovados
por uma pessoa qualificada.

Aviso
Recomendamos o uso dos relatórios do plano de tratamento para a verificação de todos
os parâmetros do tratamento, incluindo, mas não restringindo, o tamanho e a posição dos
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colimadores, os ângulos dos dispositivos e as especificações de doses, diretamente no
sistema de entrega 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, entre
outros, o modo de filtro aplainador e as configurações acessórias.

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

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 que os dados sejam 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 aquisição e verificação de fantomas de teste.

Aviso
Verifique a precisão do contorno exterior resultante e o modelo de tecido usado para
cálculos de dose. A totalidade da área relevante para o tratamento deve estar dentro do
contorno. Algumas áreas dos dados do paciente podem estar incluídas no contorno
externo, o que não é desejado. Essas áreas são consideradas durante o cálculo da dose.
Se necessário, essas áreas devem ser removidas manualmente do contorno externo.

Aviso
Durante todo o processo de planejamento, certifique-se de trabalhar com a sequência
correta de dados do paciente. As informações do paciente são exibidas na área de
navegação do sistema de planejamento de tratamento da Brainlab.

Aviso
Sempre assegure que os sistemas de entrega de tratamento usados para o tratamento de
um paciente sejam os mesmos que foram definidos durante o processo de planejamento
(por exemplo, o perfil de máquina selecionado deve ser correspondente à máquina usada
para o tratamento).

Aviso
Antes de iniciar o tratamento, o usuário é responsável por verificar, de forma apropriada,
de dentro da sala de tratamento, se os ângulos de gantry e de mesa selecionados podem
ser usados para a realização do tratamento sem resultar em ferimentos aos pacientes ou
danos ao equipamento, como o sistema de entrega de tratamento.

Aviso
Antes do início do tratamento, recomenda-se verificar e confirmar a configuração do
paciente com um método adequado de verificação de posição. É possível gerar planos de
amostragem usando fantomas e testar a precisão do método real de configuração de
paciente.

Observações sobre segurança
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Aviso
Certifique-se de que o sistema de planejamento de tratamento RT Elements esteja
corretamente configurado e que a configuração reflita os parâmetros dos sistemas de
entrega 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
Você é responsável por assegurar que as configurações das máquinas, incluindo, entre
outras, as configurações de colimadores primários, estejam permanentemente
sincronizadas em todos os locais (p.ex., sistema de planejamento de tratamento, sistema
Record and Verify e sistema de entrega de tratamento). Uma incompatibilidade entre a
configuração da máquina usada para planejamento e a máquina usada para tratamento
pode resultar na aplicação inadequada do 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 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 calibração usando as medições de fantomas.

Aviso
Se um ou mais componentes do sistema de entrega de tratamento tiverem sido
modificados, trocados ou recalibrados, será necessário realizar uma validação do sistema
de planejamento de tratamento em combinação com o sistema de entrega 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
Observe atentamente a conformidade com as especificações e recomendações fornecidas
pelo fabricante de seu equipamento de dosimetria, dedicando atenção especial a todos os
detectores de dose que podem ser aplicados apenas a um intervalo claramente
especificado de tamanhos de campos. O uso do equipamento de dosimetria de maneira
incorreta ou fora dos intervalos especificados para tamanhos de campos pode resultar em
cálculos de dose imprecisos.

Aviso
Os perfis de máquina e os dados de feixe da Brainlab (p.ex., Novalis Tx) instalados ou
criados durante a aceitação do sistema destinam-se apenas a propósitos de teste e não
são adequados para uso clínico.

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

USANDO O PHYSICS ADMINISTRATION
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- 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 Introdução ao Physics Administration

Informações básicas

Você pode usar o Physics Administration para administrar dados de feixe medidos e perfis de
máquina para software RT Elements compatível.
O software Physics Administration também pode ser usado para definir e editar tabelas de
conversão de unidade Hounsfield para densidade de elétrons.

Modos de operação

Operação Descrição

Raw Data

Este modo pode ser usado em qualquer computador com Windows 7
de 64 bits (ou versões mais recentes). Esse modo permite inserir dados
de feixe medidos nos algoritmos de cálculo de dose Pencil Beam e
Monte Carlo.
OBSERVAÇÃO: o algoritmo Monte Carlo exige que a Brainlab execute
um processamento de dados adicional. Consulte o Manual de Refe-
rência Técnica - Princípios de Física da Brainlab. 

Machine Profiles

Este modo somente pode ser executado em sistemas de planejamento
de tratamento da Brainlab e permite que você crie e modifique perfis de
máquina.
A configuração e a instalação são realizadas por engenheiros de servi-
ço da Brainlab durante a instalação do software RT Elements.

Hounsfield Unit to
Electron Density
Conversion Tables

Este modo permite a definição e a edição de tabelas de conversão de
unidade de Hounsfield para densidade de elétrons (HU para ED) e po-
de ser usado exclusivamente em sistemas de planejamento de trata-
mento da Brainlab.

Instalação apenas da versão Raw Data

Para entrada e processamento exclusivamente de dados brutos, o software Physics
Administration pode ser instalado em qualquer computador com Windows 7 de 64 bits (ou
versões mais recentes).
Antes do início da instalação, é recomendável fazer uma cópia do arquivo de configuração do
software Physics Administration no disco rígido local.
O instalador permite a instalação em qualquer local. Por padrão, o software é instalado no
seguinte diretório:
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
O setup-wizard (assistente de instalação) cria automaticamente um atalho para o Physics
Administration Raw Data 5.5 na pasta Brainlab RT, na área de trabalho e no menu Start
(Iniciar).
O instalador do software de Dados Brutos Physics Administration 5.5 e o software RT Elements
podem ser instalados no mesmo computador. (O executável PhysicsAdmin.exe é o mesmo,
mas o instalador da versão de Dados Brutos não pode criar nem modificar perfis de máquina).
OBSERVAÇÃO: você deve ter privilégios de administrador para instalar o software Physics
Administration. 

USANDO O PHYSICS ADMINISTRATION
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Observações sobre segurança

Aviso
A precisão do algoritmo de dose e do cálculo de UM depende diretamente da qualidade
dos dados de feixe medidos. O físico é responsável por garantir que as medições de feixe
sejam corretamente executadas.

É fortemente recomendado que o usuário crie uma cópia de segurança dos dados de
perfis de máquina, para uso em caso de problemas nos dados de perfis de máquina
originais.

Aviso
O uso de um sistema de entrega de tratamento com parâmetros extremos, tais como taxa
de dose alta, baixa UM 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.

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 para o tratamento do paciente, especialmente o tamanho do
campo, a profundidade e a distância de OAR, estejam incluídos nos dados do feixe
medido.

Introdução ao Physics Administration
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2.3 Navegando o Physics Administration

Iniciando o Physics Administration

Figura 1  

Esta janela de diálogo é mostrada automaticamente quando o software Physics Administration
é iniciado. Para exibi-la novamente, selecione Go to task… no menu Raw Data ou Profile.

Funções de navegação

Componente Função

Exit Selecione para fechar o aplicativo.

About Selecione para abrir a janela de diálogo About.

Cancel
Quando a janela de diálogo Navigate to … é aberta por meio do menu
Raw Data ou Profile, o botão Cancel é ativado. Selecione para cance-
lar a janela de diálogo.

Raw Data

Open Selecione para abrir qualquer arquivo de dados brutos (arquivo .x??
dat).

Recent Selecione para abrir uma lista dos arquivos de dados brutos usados re-
centemente.
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Componente Função

Switch to

Pencil Beam Selecione para abrir o modo de entrada de Dados Brutos de Pencil Be-
am (consulte a página 33).

Monte Carlo Selecione para abrir o modo de entrada de Dados Brutos de Monte
Carlo (consulte a página 73).

Machine Profiles

Open Selecione para abrir um perfil de máquina (consulte a página 88).

Recent Selecione para abrir uma lista dos perfis de máquina usados recente-
mente.

New Selecione para criar novos perfis de máquina (consulte a página 84).

Switch to

Machine Profile Selecione para mudar para o modo de entrada de perfil de máquina.

Manage Selecione para iniciar a janela de diálogo de gerenciamento de perfis
(consulte a página 96).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Selecione para definir e editar tabelas de conversão HU-ED (consulte a
página 134).

Navegando o Physics Administration
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2.4 Conceitos básicos

Campos de edição

• Se um campo de edição tiver um fundo azul, você deve inserir dados nesse campo antes de
prosseguir.

• Se um campo de edição tiver um fundo amarelo, o valor exibido é “somente para leitura” e não
poderá ser modificado.

• Alguns campos de edição e todas as tabelas de dados somente permitem a entrada de valores
numéricos. Use “.” como um ponto decimal. A notação científica é suportada (por exemplo:
4.2E1).

• O campo Comment é opcional. Insira informações adicionais aqui (equipamento, etc.).

Editando perfis de dados brutos

Figura 2  

Determinados itens de dados brutos consistem em um perfil de dose, como dose em
profundidade ou perfil transversal, em direções arbitrárias. As seguintes condições se aplicam à
edição desses itens:
• Você pode inserir dados manualmente.
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• Para incluir linhas adicionais, selecione Append empty row(s) (consulte a página 48).
• Você pode selecionar um intervalo de células e pressionar Ctrl + C para copiar dados ou Ctrl +

V para colar dados da área de transferência.
• Quando os dados da área de transferência são colados na tabela inteira, os dados da tabela

são substituídos pelos valores da área de transferência. O intervalo de dados é
automaticamente estendido, se necessário. Os dados da tabela são substituídos apenas
quando a tabela inteira é selecionada para colagem ou quando o botão Paste é selecionado.
Quando o usuário seleciona uma única célula ou um grupo de células, o intervalo de dados
não é ajustado.

• Linhas vazias na grade de dados são ignoradas.
• Os dados na área de transferência consistem em duas colunas de valores numéricos

separados por tabulações.

Editando um exemplo de dados brutos

Veja a seguir um exemplo de entrada de dados de acordo com as instruções fornecidas na seção
anterior.

0 0,9178

1 0,9157

2 1,069

3 1,3768

4 1,5472

5 1,6486

Na maioria dos casos, os dados podem ser inseridos em ordem crescente ou decrescente (em
relação à primeira coluna).

Atalhos do teclado

• Ctrl + A: seleciona toda a tabela
• Ctrl + C: copia a seleção para a área de transferência
• Ctrl + V: cola seleção da área de transferência
• Ctrl + X: corta a seleção e insere-a na área de transferência

Conceitos básicos
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Edição de tabelas de dados

Figura 3  

Às vezes é preciso inserir dados em tabelas. As seguintes condições se aplicam:
• Selecione Add ou Add Field Size para inserir um único valor ou uma lista de valores

separados por vírgulas como uma linha ou coluna da tabela.
• Para remover linhas e colunas, selecione a(s) linha(s)/coluna(s) correspondente(s) e selecione

Remove ou Remove Field Size. Para selecionar múltiplas linhas/colunas, mantenha
pressionada a tecla Shift (seleção de intervalo) ou a tecla Ctrl (seleção individual) durante a
seleção.

• Os valores das linhas e colunas devem estar em ordem crescente.
• Você pode inserir dados usando a função colar. Os dados na área de transferência e na tabela

consistem em várias linhas de valores numéricos separados por tabulações.
• A primeira linha define os cabeçalhos das colunas; portanto, a primeira coluna da primeira

linha deve estar vazia (o texto deve começar com um caractere de tabulação).

Exemplo de edição da tabela de dados

A tabela a seguir é um exemplo de entrada de dados de acordo com as instruções fornecidas na
seção anterior.

5 10 20 30

0,0 0,852262977 0,761820191 0,703646358 0,731308656

1,0 0,966786446 0,867403352 0,807716593 0,818840598

2,0 1,198123828 1,060848797 0,991365992 0,973256567

3,0 1,411591961 1,253702156 1,169385916 1,140604714
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Ícones de status

Os ícones mostrados a seguir indicam o estado dos dados na visualização da árvore de dados.

Ícone Descrição

Tudo está OK. Nenhum aviso ou erro foi detectado. O campo de status do pai-
nel de controle (parte inferior esquerda da tela) está vazio.

Um aviso foi detectado. A mensagem de aviso correspondente é mostrada no
campo de status do painel de controle (canto inferior esquerdo da tela).

Um erro foi detectado. A mensagem de erro correspondente é mostrada no
campo de status do painel de controle (canto inferior esquerdo da tela).

Atribuindo direitos de aprovação

O software Physics Administration pode usar o Authorization Manager (Gerenciador de
Autorização) da Microsoft para definir direitos de aprovação. Diferentes permissões de usuário
podem ser configuradas de acordo com diferentes funções durante a instalação do sistema. Por
padrão, o uso do Authorization Manager (Gerenciador de Autorização) da Microsoft é desativado.
Para obter instruções sobre como aprovar uma tarefa, consulte os capítulos relevantes na página
67, página 127, página 114 e página 137.
Para ativar o Authorization Manager (Gerenciador de Autorização) da Microsoft para modificar a
estrutura de funções ou inserir novas funções de usuário, entre em contato com um especialista
de suporte da Brainlab. Consulte a documentação técnica correspondente da Microsoft para
obter informações adicionais sobre o Authorization Manager (Gerenciador de Autorização) da
Microsoft.
OBSERVAÇÃO: o software Physics Administration permite um único aprovador para todas as
tarefas de aprovação. Portanto, não é possível atribuir funções de aprovação específicas para
determinados usuários. 

Conceitos básicos
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2.4.1 Gráficos de dados

Gráficos de dados brutos

Para itens de dados brutos, a exibição gráfica à direita da janela do aplicativo mostra uma
plotagem dos dados atualmente selecionados. A cor usada para plotagem de dados depende da
ordem dos dados na árvore de dados e não pode ser alterada. O primeiro item do gráfico é
sempre mostrado em vermelho, o segundo em verde, etc. 
Quando você move o mouse sobre um gráfico, uma etiqueta mostra o nome correspondente dos
dados e as coordenadas gráficas.
Se você selecionar um único item de perfil e os dados de referência estiverem disponíveis
(consulte a página 28), os limites de dados de referência serão indicados por um fundo cinza.

Gráficos de perfil de máquina

No modo Machine Profile, o gráfico exibirá uma plotagem da grade de dados ativa se nenhuma
coluna estiver selecionada ou, se todas as colunas estiverem selecionadas, exibirá os dados das
colunas selecionadas. A cor usada para plotar os dados é equivalente à cor definida pelas
respectivas colunas de dados na grade de dados.
Quando você move o mouse sobre um gráfico, uma etiqueta mostra o nome correspondente dos
dados e as coordenadas gráficas.

Dados normalizados

Você pode visualizar determinados dados normalizados. Se for possível mostrar os dados
normalizados, a caixa de seleção Normalized será habilitada no painel de controle. Ative-a para
mostrar os dados nas condições de normalização que são usadas pelo software RT Elements
para cálculo de dose. Se os dados puderem ser normalizados, clique duas vezes no eixo vertical
e no rótulo do eixo vertical para alternar o status da normalização. A condição de normalização
também é indicada no rótulo do gráfico.
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2.4.2 Dados de referência

Informações básicas

Dados de referência são dados de feixe genéricos usados para comparação de dados brutos de
Pencil Beam.
Considere os seguintes aspectos ao usar dados de referência:
• Os dados de referência dependem do Linac, do dispositivo limitador do feixe e da energia, e

podem não estar disponíveis para todas as combinações.
• Pode ser necessário transformar os dados de referência provenientes da configuração de

dados de referência para sua configuração. Isso pode influenciar a precisão dos dados de
referência. Portanto, os dados de referência devem ser usados apenas como orientação
adicional e não para verificar a exatidão dos dados.

• Como é possível normalizar arbitrariamente a maior parte dos dados de entrada, é necessário
aplicar uma escala aos dados de referência para que eles possam ser comparados com os
dados de entrada. Para esse propósito, o software usa as condições de normalização, tais
como tamanho do campo e profundidade, do software RT Elements (consulte a página 27).

• Se estiverem disponíveis, os dados de referência serão mostrados nos gráficos
correspondentes (consulte a página 27) e serão usados para verificação de plausibilidade
(consulte a página 139).

Os dados de referência não verificam a exatidão de nenhum dado de feixe e não substituem
qualquer comissionamento ou controle da qualidade.

Dados brutos de Pencil Beam

Dados de referência estão disponíveis para os seguintes parâmetros:
• Valores de espalhamento
• Dose em profundidade PDD
• Perfis diagonais

Se desejar estender a lista de dados de referência disponíveis, para adicionar combinações
adicionais de Linac/MLC e energias, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Dados de referência
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2.4.3 Aceitação do sistema e comissionamento de dados de feixe

Informações básicas

Vários testes são executados durante a aceitação do sistema de planejamento de tratamento RT
Elements. Esses testes estão relacionados à configuração do sistema e à transferência de dados
para o sistema de entrega de tratamento. Para a execução desses testes, os perfis de máquina
que contêm todas as configurações relevantes para os testes devem estar disponíveis no sistema
RT Elements. Além disso, é necessário ter uma tabela de conversão de Unidade Hounsfield em
Densidade de Elétrons.
OBSERVAÇÃO: a aceitação do sistema é independente de todas as medições de dados de feixe
e de atividades de processamento de dados de feixe. Portanto, você pode realizar todos os
testes de aceitação do sistema mesmo que os dados de feixe e as propriedades dosimétricas
não estejam disponíveis no momento da aceitação do sistema. 

Como criar um perfil de aceitação sem dados de feixe disponíveis

Figura 4  

Etapa

1. Selecione Set Parameters... no menu Current Energy ou na lista Energy Modality e
ative a caixa de seleção Use dummy beam data for Brainlab acceptance (consulte a
página 119).
Todos os parâmetros dosimétricos existentes são substituídos por parâmetros padrão e
não podem mais ser alterados. O uso de um perfil de máquina como este no sistema RT
Elements permite verificar toda a funcionalidade do software, exceto os cálculos de dose
e as funções relacionadas.
OBSERVAÇÃO: não é possível criar planos de tratamento adequados para tratamento
de pacientes com esses perfis de máquina de aceitação. 

2. Quando os dados de feixe forem medidos e processados, desative a caixa de seleção
Use dummy beam data for Brainlab acceptance.
Os dados de feixe padrão são removidos e você pode inserir todos os parâmetros dosi-
métricos necessários que seriam inseridos para uma nova energia.
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Etapa
Para verificar se os parâmetros organizacionais, geométricos e de conectividade são
idênticos aos valores usados na aceitação do sistema, compare o checksum do parâme-
tro relacionado à máquina (consulte a página 92) do perfil de aceitação com o perfil atu-
al.

Usando dados de feixe

Se os dados de feixe já estiverem comissionados no momento da aceitação do sistema (por
exemplo, na instalação de upgrades ou atualizações), você também poderá usar um perfil de
máquina que inclui esses dados de feixe durante a aceitação do sistema. Nesse caso, não ative a
caixa de seleção Use dummy beam data for Brainlab acceptance.

Como criar uma tabela de aceitação HU-ED sem dados de calibração de tomógrafo disponíveis

Figura 5  

Etapa

1. Selecione Define and Edit no menu de navegação.

2. Selecione New.

3. Ative Conversion table is for Brainlab acceptance only (consulte a página 134).

Aceitação do sistema e comissionamento de dados de feixe
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2.4.4 Posições das lâminas

Posição nominal das lâminas

As posições geométricas (ou nominais) das lâminas são normalmente determinadas de acordo
com a medição no plano do isocentro de um campo. Em outras palavras, a posição determinada
é a da projeção das bordas inferiores das lâminas, em um plano perpendicular ao eixo do centro
do feixe (assumindo a fonte da irradiação como ponto focal). Essas posições nominais de
lâminas são exportadas para o sistema Record and Verify.

Campo luminoso

A forma do campo luminoso é usada para verificar os ângulos da máquina (incluindo as posições
das lâminas) na sala de tratamento enquanto a “luz” está acesa no cabeçote do Linac.
Para MLCs, um teste de campo luminoso deve ser executado uma vez para cada perfil de
máquina.
Para novas instalações, assegure que a convenção de Linac usada durante a aceitação do
sistema seja correta.
OBSERVAÇÃO: como o RT QA é enviado com cada software de planejamento de tratamento de
radioterapia, o teste de campo luminoso deve ser executado exclusivamente no RT QA. 

OBSERVAÇÃO: o sistema RT Elements inclui o formato do campo luminoso nos relatórios da
visualização Beam’s Eye. 

Aviso
Verifique as configurações geométricas do perfil de máquina, realizando uma verificação
adicional do campo luminoso. Um teste de campo luminoso adicional verifica as
configurações por meio da emulação de tratamento real usando dados de teste.

Campo radiológico

O campo radiológico é normalmente definido pela linha de isodose de 50% do campo individual.
O sistema RT Elements usa o formato de campo radiológico:
• Para adaptar lâminas conformais ao formato do planejamento (PTV/OARs).
• Como entrada para cálculo de dose de Pencil Beam.

Devido ao projeto geométrico das bordas de lâminas simples de seu modelo de MLC (tongue-
and-groove entre duas lâminas adjacentes, lâminas com bordas arredondadas), o formato do
campo radiológico pode ser diferente do formato do campo nominal. O sistema RT Elements
normalmente usa as posições nominais das lâminas nas visualizações de planejamento.
O formato de campo radiológico é definido pelos parâmetros Leaf Shift Static e Tongue and
Groove Size (consulte apágina 122).
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Posições das lâminas
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3 DADOS BRUTOS DE
PENCIL BEAM

3.1 Inserindo dados brutos de Pencil Beam

Informações básicas

Raw Data de Pencil Beam consistem em:
• Informações gerais, como o Linac, o MLC, a energia e o perfil da dose.
• A saída nominal do Linac (consulte a página 42).
• Os fatores de espalhamento para vários tamanhos de campo de MLC e de colimador primário

(consulte a página 45).
• Dados de dose em profundidade para diferentes tamanhos de campo (consulte a página 47).
• Perfis diagonais em diferentes profundidades (consulte a página 50).
• Perfis diagonais processados (consulte a página 51).
• Perfis transversais em diferentes profundidades (consulte a página 55).
• Dados de perfis transversais processados (consulte a página 57).
• Informações de deslocamento dinâmico de lâmina (p.ex., se a combinação de Linac/MLC

escolhida suporta tratamentos dinâmicos); consulte a página 63.

DADOS BRUTOS DE PENCIL BEAM
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Layout da tela

①

②

③

④

⑤ ⑥
Figura 6  

Nº Componente Função

① Properties Visualizar e editar propriedades.

② Botões de edição (p.ex.,
Scatter)

Editar dados, adicionar ou colar dados ao item atual ou remo-
ver dados do item atual.

③ Display

Marque ou desmarque as seguintes caixas para selecionar a
exibição dos seguintes itens:
• Data View
• Graph View
• Normalized: Dados normalizados para determinados gráfi-

cos
• Preprocessed: Perfis diagonais pré-processados (consulte

a página 51) ou perfis transversais pré-processados (con-
sulte a página 57)

④ Status Exibe o status do item selecionado.

⑤ Visualização de Dados Os dados são apresentados na forma de árvore (veja a se-
guir).

⑥ Visualização Gráfica Exibe o item da árvore selecionada como um gráfico.

Conteúdo da visualização de dados

Inconsistências de dados, avisos (possíveis erros) e erros são indicados pelo ícone do item de
dados na visualização em árvore (consulte a página 23).

Inserindo dados brutos de Pencil Beam
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Se um único item de perfil for selecionado e dados de referência estiverem disponíveis (consulte
a página 28), os limites de dados de referência serão indicados por um fundo cinza.

Como criar um novo arquivo de dados brutos de Pencil Beam

Figura 7  

Etapa

1. Selecione New no menu Raw Data.
A janela de diálogo Properties é exibida.

2. Insira os dados nos respectivos campos (consulte a página 40).

3. Selecione OK para salvar as alterações.

Como carregar um arquivo existente de dados brutos de Pencil Beam

Etapa

Selecione Open no menu Raw Data. 

As seguintes condições se aplicam:
• A extensão de arquivo padrão é .xpbdat.
• O local padrão, a menos que tenha sido alterado pelo suporte da Brainlab durante a

instalação, é:
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData
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• Não é possível gerar um arquivo de dados brutos de Pencil Beam a partir de um perfil de
máquina de colimador multilâmina existente.

• O submenu Recent do menu Raw Data contém uma lista dos arquivos de dados brutos
usados recentemente.

• Outra maneira de abrir arquivos de dados brutos de Pencil Beam é arrastar o
arquivo .xpbdat para a janela de diálogo Navigate to... ou Raw Data.

Como salvar um arquivo de dados brutos de Pencil Beam

Figura 8  

Etapa

Selecione Save ou Save As no menu Raw Data.
OBSERVAÇÃO: a opção Save não ficará disponível se os dados não tiverem sido modificados. 

Os arquivos de dados brutos de Pencil Beam salvos pelo Physics Administration 5.5 não
podem ser abertos no Physics Administration 5.0 ou em versões anteriores.

Inserindo dados brutos de Pencil Beam
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Como aprovar dados brutos de Pencil Beam para um perfil de máquina

Figura 9  

Para possibilitar o uso de dados brutos em um perfil de máquina (consulte a página 128), os
dados devem ser aprovados pelo físico responsável.

Etapa

Selecione Approve & Save As... no menu Raw Data (consulte a página 66).
Os arquivos de dados brutos aprovados são automaticamente configurados como “somente pa-
ra leitura”.
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Como imprimir dados

Figura 10  

Etapa

1. Selecione Print Setup… na janela de diálogo do menu Raw Data.

Inserindo dados brutos de Pencil Beam
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Etapa

2.

Defina impressora e o itens a serem impressos.
OBSERVAÇÃO: essas configurações não são salvas. quando o Physics Administration
é reiniciado, os valores são restaurados para o padrão do sistema. 
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3.2 Propriedades de Pencil Beam

Visualizando as propriedades de Pencil Beam

①

②

④

⑤

③

⑥

Figura 11  

Selecione Properties no menu Raw Data de Pencil Beam para visualizar a janela de diálogo
Properties de Pencil Beam.

Nº Componente Função

① General
Informações usadas para referenciar e identificar os dados do
perfil. Essas informações não influenciam os valores de dados
de feixe ou os resultados do cálculo.

② Accelerator Selecione seu Linac na lista.

③ MLC
Selecione seu MLC na lista. Qualquer alteração na combinação
de MLC/Linac invalida todos os dados de dose calculados/
processados.

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

Ative esta caixa de seleção para usar um deslocamento de lâmi-
na radiológico dinâmico para tratamentos VMAT (consulte a pá-
gina 119). Isso permite calcular o deslocamento dinâmico da lâ-
mina (consulte a página 63).
Se esta caixa de seleção for desativada, todos os dados da ja-
nela de diálogo Dynamic Leaf Shift serão descartados.

Propriedades de Pencil Beam
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Nº Componente Função

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Define a energia e o modo de filtro aplainador dos dados de fei-
xe. O Índice de Qualidade (QI) é definido para um campo de 100
x 100 mm², de acordo com a publicação [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
em que TPR(d) é a razão tecido-fantoma na profundidade d
(consulte a página 151).
OBSERVAÇÃO: o índice QI não será mostrado se a energia Li-
vre de Filtro Aplainador for selecionada. 

⑥ Dose Profile

Define os dados de kernel de Pencil Beam a serem usados para
cálculo de dose.
O modelo de perfil de dose define o espectro de energia usado
para a criação do kernel de Pencil Beam. Há apenas um perfil
de dose genérico por energia. Portanto, a lista mostra apenas a
entrada genérica.

Se algum dado necessário estiver faltando, o campo de edição mostrará um fundo azul escuro, o
botão OK ficará desativado e uma breve explicação será mostrada ao lado do botão Cancel.

DADOS BRUTOS DE PENCIL BEAM

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 41



3.3 Editando dados brutos de Pencil Beam

Informações básicas

Figura 12  

As próximas seções explicam como editar os parâmetros de Raw Data de Pencil Beam.

Como editar os parâmetros de visualização de dados

Etapa

1. Selecione o parâmetro que deseja editar.

2. Selecione Edit ou clique duas vezes no item.
Você também pode abrir o menu de contexto do item ou usar as opções mostradas no
lado esquerdo.
Dependendo do item, o sistema abre uma janela de diálogo ou inicia um processo.

3. Edite as informações na janela de diálogo exibida.

Editando dados brutos de Pencil Beam
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3.3.2 Saída nominal do Linac

Definindo a saída nominal do Linac

①

②

③

④

Figura 13  

Nº Descrição

①
Os valores recomendados para SSD, Measurement Depth e Normalization Field Si-
ze são descritos no Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brain-
lab.

②
Insira a saída nominal do Linac.
OBSERVAÇÃO: não há gráfico disponível para a saída nominal do Linac. 
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Nº Descrição

③

Se dados de Depth Dose já tiverem sido inseridos, a área Calibration Condition
mostrará uma configuração possível para a condição de calibração do Linac. Veja uma
lista de configurações possíveis na página 140. As razões possíveis para uma condi-
ção de calibração não correspondente incluem:
• Seu Linac está calibrado para uma configuração diferente da que está incluída na

verificação do Physics Administration.
• A definição da saída nominal está incorreta.
• Os dados de dose em profundidade estão incorretos.

④ Configure os parâmetros de fuga para os colimadores primários e para o MLC (obriga-
tório).

Saída nominal do Linac
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3.3.3 Tabela de espalhamento

Editando a tabela de espalhamento

①

②

③

Figura 14  

Nº Descrição

①

Insira os valores de SSD e measurement depth para as tabelas de espalhamento. Os
valores devem corresponder aos valores de SSD e de profundidade usados para a
medição da saída nominal do Linac (consulte a página 43). Se não houver correspon-
dência entre os valores, um erro será mostrado na árvore de dados de perfil e os da-
dos não poderão ser aprovados.
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Nº Descrição

②

Para adicionar manualmente novos tamanhos de MLC e de colimadores primários, se-
lecione as opções correspondentes. Insira o novo tamanho de campo na janela de diá-
logo exibida. Para adicionar múltiplos valores de campos, insira uma lista de valores
separados vírgula (p.ex., 10, 20, 40).
A maneira mais conveniente de definir os dados de espalhamento é usar a opção Pas-
te table from the clipboard para copiar uma tabela completa (incluindo valores de li-
nha e de cabeçalho de coluna) contendo dados de espalhamento, por exemplo, de
uma planilha. O formato dos dados é descrito na página 23.
Os dados podem ser normalizados arbitrariamente.
Se um novo perfil de dados brutos for iniciado, os tamanhos de campo recomendados
para o MLC e para os colimadores primários serão automaticamente definidos. Após a
inserção de um dado de espalhamento, esses tamanhos de campo não serão automa-
ticamente reajustados se a seleção da máquina for alterada.
Não confie em tamanhos de campo padrão. Sempre verifique os valores de tamanho
de campo recomendados para o MLC e os colimadores primários na versão mais re-
cente do Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.
Quando os dados de espalhamento são inseridos, as entradas Scatter Table (per Jaw
Square Size) e Scatter Table (per MLC Square Size) da tabela Scatter Table listam
os perfis de espalhamento por tamanho de colimador primário ou MLC como itens fi-
lhos. Quando um desses itens é selecionado, o gráfico mostra o perfil de espalhamen-
to correspondente como uma função do tamanho do colimador primário ou do MLC. Se
um perfil único for selecionado e se houver dados de referência (consulte a página 28)
disponíveis para a máquina e a energia definidas (consulte a página 40), o intervalo de
valores de dados de referência é indicado por um fundo cinza na plotagem do perfil.

③

A Brainlab recomenda aplicar correções na saída de campos pequenos (ou seja, de
acordo com a publicação IAEA Technical Report Series Nº 483). Para isso, você deve
definir se aplicou fatores de correção de saída aos seus dados de espalhamento.
• Se esta opção não for definida como Yes, as verificações de plausibilidade da tabela

de espalhamento incluirão um aviso declarando que a Brainlab recomenda a aplica-
ção de correções de saída para campos pequenos.

• Para dados brutos de Pencil Beam criados com uma versão anterior do Physics Ad-
ministration, esta opção é definida como Unknown. Quando a configuração é alte-
rada para Yes ou No, Unknown não estará mais disponível.

• Atualmente, esta configuração é usada para propósitos de informação e não apre-
senta nenhuma influência no planejamento de tratamento ou nos cálculos de dose.
Entretanto, os valores de espalhamento inseridos afetam os cálculos de dose de
Pencil Beam.

Os números exigidos pela tabela de espalhamento devem ser calculados ou processados a partir
de medições (p.ex., usar o método Daisy-Chain, aplicar correções no fator de saída para campos
pequenos, aplicar extrapolação constante para entradas opcionais). Para obter informações
adicionais, consulte o Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.

Tabela de espalhamento
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3.3.4 Dose em profundidade

Inserindo dados de dose em profundidade

①

②

Figura 15  

Nº Descrição

①

Escolha o modo de medição dos dados de dose em profundidade: with fixed SSD
(PDD) ou at the isocenter (TPR/TMR).
Após a entrada dos dados de dose em profundidade, não será possível alterar a confi-
guração de medição (SSD fixa ou isocêntrica).

② Se escolher a opção with fixed SSD (PDD), você deverá definir o valor de Source
Surface Distance (SSD).

Perfis de dose em profundidade

Se a configuração de Depth Dose estiver definida, você poderá adicionar perfis de dose em
profundidade.
OBSERVAÇÃO: quando um novo perfil de Raw Data é iniciado, as entradas de perfil de dose em
profundidade para os tamanhos de campo recomendados são automaticamente adicionados.
Após a inserção de um dado de perfil de dose de profundidade, esses tamanhos de campos não
serão automaticamente reajustados se a seleção da máquina for alterada. Para ajustar os
tamanhos de campos depois de alterar a seleção da máquina, exclua todos os perfis de dose em
profundidade, abra a janela de diálogo Depth Dose e selecione OK. 

OBSERVAÇÃO: não confie em tamanhos de campo padrão. Sempre verifique os valores de
tamanho de campo recomendados usando a versão mais recente do Manual de Referência
Técnica - Princípios de Física da Brainlab. 
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Como adicionar e editar perfis de dose em profundidade

Figura 16  

Etapa

1. Selecione o item de dados de Depth Dose e então selecione Add ou Edit ou clique duas
vezes no item.
Uma janela de diálogo é exibida.
Quando você edita um perfil de dose em profundidade, os dados atuais são mostrados
na janela de diálogo.

2. Insira as dimensões do campo e defina os tamanhos de campo x e y na janela de diálogo
exibida.
Para o algoritmo Pencil Beam, o tamanho do campo quadrado equivalente usado para
procura de dose em profundidade é definido como: 2*x*y/(x+y)
OBSERVAÇÃO: não é possível inserir dois perfis de dose em profundidade com o mes-
mo valor de tamanho de campo quadrado equivalente. 

3. Defina a profundidade (no eixo central).
As unidades são especificadas em mm (valores não negativos).
OBSERVAÇÃO: perfis de dose em profundidade para diferentes tamanhos de campo
usam diferentes valores de profundidade. 

4. Insira a dose usando qualquer unidade arbitrária (não negativa).

Para obter informações adicionais sobre medição de dose, consulte o Manual de Referência
Técnica - Princípios de Física da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: como o cálculo de fatores radiais e os resultados do processamento do perfil
transversal dependem dos dados de dose em profundidade, todos os dados calculados e
processados serão descartados se algum dado de dose em profundidade for editado. Você deve
reprocessar os dados correspondentes antes de usá-los em um perfil de máquina (consulte a
página 128). 

Dose em profundidade
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3.3.5 Perfis diagonais

Informações básicas

Se a configuração Diagonal Profile estiver definida, você poderá adicionar perfis diagonais.
OBSERVAÇÃO: quando um novo perfil de Raw Data é iniciado, as entradas de perfil de dose em
profundidade para as profundidades recomendadas são automaticamente adicionadas. Quando
você insere um dado de perfil diagonal, essas profundidades não serão automaticamente
reajustadas se a seleção da máquina for alterada. Para ajustar os tamanhos de campos depois
de alterar a seleção da máquina, exclua todos os perfis diagonais, abra a janela de diálogo
Diagonal Profile e selecione OK. 

OBSERVAÇÃO: não confie em valores de profundidade padrão. Sempre verifique os valores de
profundidade recomendados usando a versão mais recente do Manual de Referência Técnica -
Princípios de Física da Brainlab. 

Inserindo perfis de dose: diagonais

①

②

③

Figura 17  

Nº Descrição

①

Escolha a forma de medição de dados de dose diagonal: with fixed SSD ou at the
isocenter.
Após a entrada dos dados de perfil diagonal, não será possível alterar a configuração
de medição (SSD fixa ou isocêntrica).

② Se escolher a opção with fixed SSD, você deverá definir o valor de Source Surface
Distance (SSD).

③
Escolha se os perfis diagonais devem ser medidos em um Maximum linac field size
(p.ex., 400 x 400 mm²) ou em um Maximum blocking device field size (p.ex.,
400 x 220 mm²)
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Como adicionar e editar dados de perfis diagonais

Figura 18  

Etapa

1. Selecione o item de dados de Diagonal Profiles e então selecione Add ou Edit ou cli-
que duas vezes no item.
Uma janela de diálogo é exibida. Quando você edita um perfil de dose diagonal com da-
dos, os dados atuais são mostrados na janela de diálogo.

2. Insira a profundidade dos novos dados de perfil diagonal ou edite o valor existente.

3. Insira a posição diagonal (mm) ou edite os valores existentes.
OBSERVAÇÃO: diferentes valores de posição diagonal podem ser usados para perfis di-
agonais para diferentes profundidades. 

Os perfis diagonais devem ser medidos na direção diagonal.

4. Insira a dose usando qualquer unidade arbitrária (não negativa) ou edite os valores exis-
tentes.

O cálculo de fatores radiais assume a simetria rotacional dos fatores radiais. Portanto, é possível
medir e usar perfis pela metade, porém, somente 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.
Fatores radiais previamente calculados são invalidados em qualquer alteração dos dados de
perfil diagonal.
Para obter informações adicionais sobre medição de perfis diagonais, consulte o Manual de
Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.

Perfis diagonais
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3.3.6 Processando perfis diagonais

Informações básicas

Perfis diagonais devem ser transformados em fatores radiais para o algoritmo Pencil Beam. Essa
transformação é executada pela função Process Diagonal Profiles. Fatores radiais são funções
de dose que fluem horizontalmente através do eixo do feixe em diversas profundidades e
corrigem variações fora do eixo do feixe aberto.
Se a saída nominal do Linac e a dose em profundidade forem definidas e perfis diagonais tiverem
sido adicionados, a entrada Process Diagonal Profiles da visualização em árvore será ativada.

Como processar perfis diagonais

Figura 19  

Etapa

1. Selecione o item de dados de Processed Diagonal Profiles e então selecione Process
ou clique duas vezes no item.
Uma janela de diálogo é exibida.

2. Defina o tipo de adaptação de fator radial polinomial a ser realizada: iterativa ou polinomi-
al.
• As adaptações polinomiais são consideradas obsoletas.
• A adaptação polinomial não está disponível para energias livres de filtro aplainador

(FFF).
• A Brainlab recomenda o uso da opção iterativa para novas adaptações.

Consulte informações adicionais na página 145.
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Etapa

3. Antes de realizar a adaptação, defina se os perfis diagonais devem ser suavizados para
reduzir o nível de ruído:
• Boxcar: um filtro de médias móveis de suavização é aplicado aos dados de entrada.
• Binomial: um filtro de suavização gaussiano é aplicado aos dados de entrada. Esta

configuração é semelhante a Boxcar, mas usa uma distribuição binomial como kernel.
OBSERVAÇÃO: quatro diferentes larguras de filtro estão disponíveis para cada tipo.
Essas larguras dependem da largura mínima da lâmina do MLC e não podem ser alte-
radas. 

• None: nenhum filtro de suavização é aplicado aos dados de entrada. Isto pode ser im-
portante para perfis diagonais que já mostram um baixo nível de ruído.

4. Defina um valor para Maximum Range for fit.
Isto define a região de interesse para cálculo dos fatores radiais. Se o intervalo for confi-
gurado para 90% e a largura medida do perfil no plano/plano de corte (FWHM no nível do
isocentro) for de 360 mm, a região de interesse no plano/plano de corte será de -162 a
162 mm.
Na maioria dos casos, você pode usar o valor padrão, que depende do MLC selecionado
(consulte a página 40). No entanto, você poderá reduzir este parâmetro se a redução de
dose próximo da penumbra produzir ajustes insatisfatórios entre a dose calculada e a do-
se medida no centro do perfil (consulte a página 53).

5. Defina o conjunto de parâmetros de Source Function Correction (SFC) a ser usado pa-
ra o cálculo de fatores radiais (RFS):
• Default: usa os valores de SFC armazenados no perfil de dose selecionado (consulte

a página 40)
• Previously Used: usa os valores de SFC usados pelo último cálculo de RFS
• Current: usa os valores de SFC do último processamento de perfil transversal (con-

sulte a página 57)
Se os fatores radiais estiverem sendo calculados pela primeira vez para este conjunto de
dados, apenas a opção Default estará disponível. Os valores de parâmetros de SFC
usados são mostrados perto da lista de SFCs.
OBSERVAÇÃO: a função de correção de fonte tem uma influência mínima no centro de
um campo. Portanto, a influência nos fatores radiais para pequenos raios é pequena. Di-
ferentes parâmetros de SFC podem resultar em diferentes fatores radiais para raios
grandes (próximo às bordas dos perfis diagonais). 

6. Selecione Start para executar o cálculo dos fatores radiais.
Se algum parâmetro de adaptação for alterado após o cálculo dos fatores radiais, a men-
sagem Fit parameters changed será exibida próximo aos botões.
Durante a execução dos cálculos, o botão OK permanece desativado e o status do cálcu-
lo é mostrado próximo aos botões. Selecione Abort para cancelar um cálculo.
A área Details exibe detalhes, incluindo mensagens de erro. As seguintes informações
são exibidas para cada perfil diagonal:
• Profundidade
• A largura de campo real (na profundidade correspondente e na direção da aquisição)
• Largura do campo isocêntrico (na direção da lâmina)

O relatório também mostra as opções usadas para a adaptação.
Se o fator radial não puder ser calculado para algum perfil, uma mensagem de erro será
mostrada próximo à entrada da tabela do perfil e/ou no final do texto de detalhes.
O relatório de detalhes também é incluído no relatório impresso.

7. Se o cálculo de fatores radiais for bem-sucedido, o botão OK será ativado. Clique no bo-
tão OK para usar os novos fatores radiais.
Os fatores radiais podem ser revisados nos itens da árvore de dados Radial Factor.

8. Selecione Cancel para descartar os novos resultados de fatores radiais (isso mantém os
fatores radiais existentes).

Veja uma explicação sobre o algoritmo de cálculo na página 145.

Processando perfis diagonais
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Revisando os fatores radiais

Figura 20  

Quando o cálculo dos fatores radiais é concluído, o gráfico do item Processed Diagonal Profiles
mostra os fatores radiais como uma função da distância em relação ao CAX na direção diagonal.
O ajuste da dose calculada (usando o fator radial calculado) para o perfil diagonal medido pode
ser visto nos gráficos dos itens Radial Factor. Informações incluídas:
• Os dados medidos são mostrados como pontos azuis quando a opção Preprocessed (veja as

opções de plotagem) não está marcada.
• Os dados de entrada reais para o cálculo do fator radial são mostrados como pontos azuis

quando a opção Preprocessed está marcada. A opção Preprocessed não ficará disponível se
os fatores radiais tiverem sido calculados com o software Physics Administration 4.5.
Consulte informações adicionais na página 145.

• A dose calculada na área de adaptação (linha vermelha).
• A dose calculada fora da área de adaptação (pontos vermelhos).
• O fator radial (linha verde).

O eixo horizontal para essas plotagens é a distância em relação ao CAX na direção diagonal.
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3.3.7 Perfis transversais

Informações básicas

Se a configuração de Transversal Profile estiver definida, você poderá adicionar perfis
transversais.
Se um novo perfil de dados brutos for iniciado, as entradas de perfil transversal para as
profundidades e direções recomendadas serão automaticamente adicionadas. Após a inserção
de um dado de perfil transversal, as profundidades e direções não serão automaticamente
reajustadas se a seleção da máquina for alterada.
OBSERVAÇÃO: não confie em valores de profundidade padrão. Sempre verifique os valores de
profundidade recomendados usando a versão mais recente do Manual de Referência Técnica -
Princípios de Física da Brainlab. 

Inserindo perfis transversais

①

②

Figura 21  
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Nº Descrição

①

Escolha a forma de medição dos dados de perfil transversal em profundidade: with fi-
xed SSD ou at the isocenter.
Após a entrada dos dados de perfil diagonal, não será possível alterar a configuração
de medição (SSD fixa ou isocêntrica).

② Se escolher a opção with fixed SSD, você deverá definir o valor de Source Surface
Distance (SSD).

Como adicionar e editar dados de perfis transversais

Figura 22  

Etapa

1. Selecione o item de dados de Transversal Profile e então selecione Add ou Edit ou cli-
que duas vezes no item.
Uma janela de diálogo é exibida. Quando você edita um perfil de dose transversal, os da-
dos atuais são mostrados na janela de diálogo.

2. Insira a profundidade dos novos dados de perfil transversal ou edite o valor existente.

3. Especifique a direção de medição do perfil:
• Cross-plane (X): na direção da lâmina
• In-plane (Y): perpendicular às lâminas

4. Insira a posição x ou y (mm) ou edite os valores existentes.

5. Insira a dose usando qualquer unidade arbitrária (não negativa) ou edite os valores exis-
tentes.
Diferentes valores de posição x e y podem ser usados para diferentes entradas de perfil
transversal.

Fatores de perfis transversais previamente processados são invalidados em caso de qualquer
alteração dos dados de perfil transversal.
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Para obter informações adicionais sobre medição de perfis transversais, consulte o Manual de
Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.

Perfis transversais
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3.3.8 Processando perfis transversais

Informações básicas

O algoritmo Pencil Beam usa parâmetros de deslocamento radiológico e de correção da função
de fonte para ajuste fino do perfil. Esses parâmetros são determinados a partir de aquisições do
perfil transversal. A entrada Process Transversal Profiles será ativada na visualização em árvore
se:
• A saída nominal do Linac estiver definida
• Perfis transversais tiverem sido adicionados
• Dados de dose em profundidade estiverem definidos
• Os fatores radiais tiverem sido calculados (consulte a página 51)

Como processar perfis transversais

Figura 23  

Etapa

1. Selecione o item de dados Processed Diagonal Profiles na árvore de dados e então se-
lecione Process ou clique duas vezes no item.
Uma janela de diálogo é exibida.

2. Insira um valor para Penumbra definition for fit.
O cálculo dos parâmetros de função de fonte (SFC) usa a largura da penumbra dos per-
fis transversais medidos. Tipicamente, a penumbra é definida como a largura no ponto
em que a dose aumenta de 20% para 80% de seu valor máximo.

DADOS BRUTOS DE PENCIL BEAM

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 57



Etapa
Para influenciar a região de perfil que é considerada durante o cálculo de SFC, altere a
definição da penumbra. Por exemplo, quando se altera a definição de penumbra de 30%
para 90%, o cálculo dos parâmetros enfatiza a parte de dose alta dos perfis de dose.

3. Antes de realizar a adaptação, defina se os perfis transversais devem ser suavizados pa-
ra reduzir o nível de ruído:
• Boxcar: um filtro de médias móveis de suavização é aplicado aos dados de entrada.
• Binomial: um filtro de suavização gaussiano é aplicado aos dados de entrada. Esta

configuração é semelhante a Boxcar, mas usa uma distribuição binomial como kernel.
OBSERVAÇÃO: seis diferentes larguras de filtro estão disponíveis para cada tipo. Es-
sas larguras dependem da largura mínima da lâmina do MLC e não podem ser altera-
das. 

• None: nenhum filtro de suavização é aplicado aos dados de entrada. Isto pode ser im-
portante para perfis transversais que já mostram um baixo nível de ruído.

4. Selecione Start para executar a adaptação do perfil transversal.
Se algum parâmetro de adaptação for alterado após a adaptação dos perfis transversais,
a mensagem Fit parameters changed será exibida ao lado dos botões. Durante a exe-
cução dos cálculos, o botão OK permanece desativado e o status do cálculo é mostrado
ao lado dos botões.

5. Selecione Abort para cancelar um cálculo.

6. Verifique as informações, incluindo mensagens de erro, na área Details.
Os seguintes parâmetros são exibidos para cada perfil transversal:
• Profundidade.
• Direção do escaneamento (x ou y).
• Quando a coluna mirrored exibe o valor yes, isso indica que o perfil foi espelhado pa-

ra corresponder ao formato do campo definido no Manual de Referência Técnica -
Princípios de Física da Brainlab.

• adjust.-shift (deslocamento do ajuste) descreve o deslocamento necessário para ali-
nhar adequadamente o perfil da dose medida/calculada.

• radiolog.-shift (deslocamento radiológico) define o deslocamento estático da lâmina
(para perfis na direção x) e o tamanho de tongue-and-groove (para perfis na direção y)
do perfil correspondente.

O relatório também mostra as opções usadas para a adaptação.

Processando perfis transversais
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Etapa
O relatório Details é incluído no relatório impresso e permite uma análise mais detalhada
do perfil medido:
• Todos os comprimentos são apresentados em coordenadas reais, em mm, na profun-

didade indicada.
• A largura de pico é definida como a metade da largura máxima total de cada pico

(50% da dose do máximo de pico).
• A altura de pico relativa é a altura de pico dividida pelo valor da dose do eixo central

do perfil.
• As larguras da penumbra são determinadas usando a definição de penumbra escolhi-

da em relação à altura de pico.
• Para cada um desses parâmetros, a diferença entre o valor calculado e o valor medi-

do é mostrada entre parênteses. Um valor positivo indica que a quantidade calculada
é maior que a quantidade medida. Um valor negativo significa que a quantidade calcu-
lada é menor que a quantidade medida.

7. Selecione Start Manual Adjustment em Transversal Profiles para abrir a janela de diá-
logo de ajuste manual.
Se uma determinação automática do parâmetro de Pencil Beam falhar ou se o resultado
não estiver dentro de limites clinicamente aceitáveis, use a função de ajuste manual de-
scrita na página 60.

8. Selecione OK para usar os novos parâmetros de Pencil Beam.
O botão OK é ativado quando o processamento do perfil transversal é bem-sucedido. O
resultado do processamento do perfil transversal pode ser revisado com os itens Fitted
Transversal Profile da árvore de dados.

9. Selecione Cancel para descartar os novos parâmetros e manter os parâmetros de Pencil
Beam existentes.

Para obter uma explicação sobre o algoritmo de cálculo, consulte a página 147.

Revisando perfis transversais adaptados

①

Figura 24  
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Se perfis transversais tiverem sido processados, o gráfico do item Processed Transversal
Profiles mostrará os parâmetros de correção de função de fonte como uma função da
profundidade:
• Source Function Correction 1: amplitude (vermelho sólido), sigma (vermelho pontilhado)
• Source Function Correction 2: amplitude (azul sólido), sigma (azul pontilhado)

O ajuste do perfil de dose calculado para o perfil transversal medido é exibido nos gráficos dos
itens Fitted Transversal Profile. Quando a opção Preprocessed (①) está desmarcada, os
dados medidos são mostrados com pontos azuis. Quando a opção Preprocessed está marcada,
os pontos azuis mostram os dados de entrada reais para a adaptação dos perfis transversais.
OBSERVAÇÃO: a opção Preprocessed não ficará disponível se os perfis transversais tiverem
sido adaptados com o software Physics Administration 4.5. Consulte informações adicionais na
página 147. 

Se não estiver satisfeito com o ajuste do perfil de dose calculado para o perfil transversal medido,
você poderá executar o cálculo novamente com uma definição de penumbra diferente, para
verificar se é possível atingir um melhor nível de ajuste. Se ainda assim o processamento
automático não produzir os resultados esperados, adapte os parâmetros manualmente, conforme
descrito na próxima seção.

Janela de diálogo de ajuste manual

Figura 25  
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A janela de diálogo Manual Adjustment é uma janela flutuante. Você pode selecionar diferentes
perfis (transversais) na árvore de dados, para ver gráficos de dados calculados e medidos
enquanto a janela de diálogo está aberta. Isso permite otimizar qualquer um dos valores, com
base nos gráficos de perfis de dose medidos e calculados. Você pode mover a janela de diálogo
para uma posição arbitrária na tela.
Para exibir a janela de diálogo Manual Adjustment, selecione Open na janela de diálogo
Process Transversal Profiles. Essa janela de diálogo também pode ser aberta a partir do menu
de contexto Process(ed) Transversal Profiles ou de seus itens filhos, Fitted X-Transversal
Profile ou Fitted Y-Transversal Profile.
OBSERVAÇÃO: a altura da janela de diálogo pode ser aumentada, para reduzir a necessidade
de rolagem horizontal do texto na área de detalhes. A largura da janela de diálogo pode ser
alterada quando a opção Show Details está marcada. 

Componente Descrição

Show

• Graph: use para selecionar o perfil que deve ser exibido na área
gráfica da janela principal.

• Preprocessed: use para ativar/desativar o gráfico de perfis trans-
versais pré-processados.

• Show Details:
- Desativado: o texto de detalhes é ocultado e apenas os dados

atuais do gráfico de perfil transversal são atualizados e redese-
nhados.

- Ativado: o texto de detalhes e todos os dados de perfil são atuali-
zados quando algum parâmetro é alterado. Portanto, o tempo ne-
cessário para recalcular os gráficos e para atualizar o texto é mai-
or quando os detalhes estão ativados.

OBSERVAÇÃO: quando você executa o ajuste de um parâmetro de
Pencil Beam com base no ajuste visual de dados medidos e plotados,
é mais eficiente desativar a opção Show Details no início. Caso con-
trário, haverá grande lentidão nas atualizações do gráfico. 

Smoothing Define se os perfis diagonais devem ser suavizados antes da adapta-
ção.

Radiological Shifts

Os valores de deslocamento radiológico podem ser inseridos numeri-
camente (como números não negativos) ou podem ser ajustados em
passos de 0,05 mm pelas setas para cima/para baixo próximas ao
campo de edição. O deslocamento de ajuste e as configurações de
espelhamento não podem ser alterados manualmente.
• Leaf Shift Static: este valor influencia todos os perfis transversais x.
• Tongue and Groove Size: este valor influencia todos os perfis

transversais y.
Os valores de deslocamento devem estar entre 0 e 1,2 mm.

Source Function Cor-
rection (SFC)

O software Phyiscs Administration suporta duas SFCs que podem
ser selecionadas pelos botões de seleção 1 e 2.
Para ajustar os parâmetros de SFC atuais, altere a posição da barra
de rolagem correspondente. Se a amplitude for de 0% para as duas
profundidades, a SFC será desativada (not used).
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Componente Descrição

Update

• Recalcular: Shifts: Recalcula o deslocamento radiológico e o deslo-
camento de ajuste com base nas configurações atuais de SFC.

• Recalcular: SFC: recalcula os parâmetros de SFC com base na de-
finição de Penumbra for SFC na área Update.

• Force Update of Data View: ativado apenas se não houver nenhum
item de perfil transversal adaptado na visualização de dados. Isso
pode ocorrer quando os resultados da adaptação são invalidados
devido a uma alteração nos dados de perfil transversal enquanto a
janela de diálogo Manual Adjustment está aberta. Selecione este
botão para (re)criar o perfil transversal adaptado.

OBSERVAÇÃO: se os dados forem invalidados e você alterar qual-
quer parâmetro de deslocamento ou de SFC, a função de atualização
de dados será automaticamente executada. 

Veja na página 147 uma descrição detalhada desses parâmetros.
Para um conjunto de perfis transversais medidos, tipicamente há mais de um conjunto de
parâmetros de SFC que produz um ajuste razoável. Por exemplo, a redução do parâmetro Sigma
em cerca de 1 mm e o aumento da Amplitude em cerca de 10% produzem apenas uma pequena
influência nos perfis de dose calculados.
As diferenças entre esses conjuntos de SFC são muito pequenas e, em alguns casos, quase não
são visíveis nos gráficos (você pode comparar numericamente alturas de picos e larguras de
penumbras no relatório Details).
Tipicamente, o conjunto de parâmetros de SFC #1 possui “pequenos” valores de sigma entre 1 e
10 mm e influencia principalmente a altura de pico relativa do pequeno pico dos perfis
transversais y. O conjunto de parâmetros de SFC #2 possui um valor de sigma “grande” (40 mm
ou maior) e influencia principalmente as regiões de doses menores. As amplitudes são
tipicamente inferiores a 10%.
OBSERVAÇÃO: o algoritmo de dose Pencil Beam não distingue os conjuntos de parâmetros SFC
#1 e #2 (i.e., o resultado será o mesmo se todos os parâmetros de SFC #1 forem substituídos
pelos valores correspondentes dos parâmetros de SFC #2). 

Processando perfis transversais

62 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



3.3.9 Editando o deslocamento dinâmico de lâmina

Informações básicas

O item Dynamic Leaf Shift da visualização em árvore está disponível apenas quando a opção
Enable Dynamic Leaf Shift está marcada na janela de diálogo Properties (consulte a página
40).
O deslocamento dinâmico de lâmina descreve um deslocamento de lâmina efetivo baseado no
formato arredondado da borda da lâmina da maior parte dos MLCs. Esse valor é determinado
pelo uso de arquivos de MLC preparados para medição das doses de isocentro para aberturas
deslizantes com diferentes larguras.

Como editar o deslocamento dinâmico de lâmina

Figura 26  

Etapa

1. Selecione o item de dados de Dynamic Leaf Shift e depois selecione Edit ou clique du-
as vezes no item.

2. Defina os valores de Dose Rate e Total Dose usados para cada medição de dose.

3. Edite os valores de dose medidos.
Os valores de dose podem ser apresentados em unidades arbitrárias nas seções Measu-
red Dose e Measured Dose for Gaps. Entretanto, todas as medições precisam ser exe-
cutadas com a mesma calibração, a mesma configuração de escala e com o mesmo de-
tector.

4. O deslocamento dinâmico de lâmina é automaticamente atualizado quando um campo
editado perde o foco. Selecione Calculate para executar o cálculo de deslocamento di-
nâmico de lâmina. Para obter detalhes sobre esse cálculo, consulte a página 149.
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Etapa
O valor do deslocamento dinâmico de lâmina deve estar entre 0 e 1,2 mm. Uma razão
típica para um valor muito grande é que o valor da dose de Closed Field (fuga) é muito
pequeno. Consulte a discussão sobre fuga na próxima etapa.

5. A área Consistency Checks permite a verificação de determinados parâmetros.
Para evitar influências nos feixes de eventos de suspensão de feixe durante a medição, o
valor de Required leaf speed para a medição do deslocamento dinâmico de lâmina deve
ser menor que a velocidade máxima da lâmina. Se a velocidade requerida para a lâmina
for maior que a velocidade máxima da lâmina, um aviso será mostrado.
Tipicamente, a fuga no MLC, calculada a partir dos valores de Measured Dose, deve es-
tar próxima da fuga configurada na janela de diálogo Nominal Linac Output (consulte a
página 42). No entanto, como a configuração da medição de Fuga de NLOut e a medição
de dose para o deslocamento dinâmico de lâmina são diferentes e diferentes detectores
podem ter sido usados, é possível que ocorram desvios. Se a diferença da fuga do MLC
(em %) calculada a partir dos valores de deslocamento dinâmico de lâmina e da fuga de
MLC definida na seção Nominal Linac Output for maior que 0,5%, um aviso será mos-
trado para o item de deslocamento dinâmico de lâmina na árvore.
Geralmente, o valor do deslocamento dinâmico de lâmina é quase igual ao valor do des-
locamento estático de lâmina. Entretanto, não é possível garantir uma relação clara entre
esses dois valores.

6. Selecione OK quando terminar (não permitido com dados parciais).

Para obter informações adicionais sobre medição de deslocamento dinâmico de lâmina, consulte
o Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.
O gráfico do item Dynamic Leaf Shift mostra measured dose – leakage versus o tamanho do
espaçamento. Os itens de dados são mostrados como pontos azuis. O resultado da regressão
linear é mostrado por uma linha vermelha. Todos os pontos de dados devem estar próximos
dessa linha. O valor do deslocamento dinâmico de lâmina é indicado por uma cruz verde no eixo
horizontal. O valor numérico também é fornecido no título do gráfico.

Editando o deslocamento dinâmico de lâmina
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3.4 Colando dados e tabelas

Função Paste Profile

Figura 27  

Você pode inserir dados usando a função Paste Profile. O nome e a funcionalidade do botão
variam em função do item selecionado.

Parâmetro Selected Raw
Data

Descrição

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Selecione Paste Profile para colar, adicionar ou remover vários
perfis.
OBSERVAÇÃO: se a área de transferência contiver dados válidos
separados por tabulações, o conteúdo da área de transferência se-
rá automaticamente colado na tabela durante a abertura da janela
de diálogo de colagem de tabela.
OBSERVAÇÃO: as janelas de diálogo de tabela Paste Profile não
mostram nenhum dado existente.
 
 

Subitem do parâmetro
Raw Data

Selecione Paste Profile para colar um único perfil no item selecio-
nado.
OBSERVAÇÃO: uma mensagem de erro será exibida se a área de
transferência contiver dados de perfis inválidos. 
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3.5 Validação de dados e aprovação

Validação de dados

Algumas validações de dados gerais são automaticamente executadas quando os dados são
inseridos.
Todos os números são verificados contra um limite superior e um limite inferior. Na maioria dos
casos, esses limites são muito genéricos. Essa verificação reduz erros simples. Entretanto, ainda
é possível inserir dados que não fazem sentido para todos os casos específicos. Você não
poderá sair de uma janela de diálogo se tiver inserido números que estejam fora dos limites.
Dados de perfis, como doses de profundidade e proporções de desvios de eixo, devem ser
inseridos em ordem crescente ou decrescente. Não é permitido inserir dados em ordem aleatória.
Inconsistências de dados, avisos (possíveis erros) e erros são indicados pelo ícone de status do
item de dados na visualização em árvore (consulte a página 23).
Informações mais detalhadas são apresentadas nas verificações de plausibilidade.

Verificações de plausibilidade

Figura 28  

Para executar algumas validações de dados e verificações de plausibilidade básicas, selecione
Plausibility Checks… no menu Raw Data. As verificações de plausibilidade também são
mostradas na janela de diálogo de aprovação. O resultado destas verificações também aparece
no relatório impresso.
As verificações de plausibilidade resumem as configurações principais de seus dados brutos de
Pencil Beam e incluem todos os avisos e erros mostrados em nos itens de visualização em

Validação de dados e aprovação
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árvore. Informações adicionais, como profundidade de dose de pico e índice de qualidade dos
dados de dose em profundidade, também são mostradas nas verificações de plausibilidade.

Para obter uma lista detalhada de verificações, consulte a página 139.

Isenção de responsabilidade

Aviso
O físico médico responsável deve aprovar os dados e parâmetros do perfil de máquina. A
aprovação confirma que os dados e parâmetros foram revistos e estão corretos e que as
informações de dados dosimétricas foram verificadas por meio de cálculos alternativos,
comparação com dados publicados, revisão independente ou outros meios apropriados.

Como aprovar dados brutos de Pencil Beam

Figura 29  

Para que um perfil de máquina possa ser gerado usando dados brutos de Pencil Beam para
planejamento de tratamento com um colimador multilâmina, os dados brutos devem ser
aprovados pelo físico responsável.

Etapa

1. Selecione Approve & Save As... no menu Raw Data.

2. Revise os dados e as informações de verificação fornecidas.

3. Quando estiver seguro de que os dados correspondem aos seus requisitos, insira seu
nome de usuário e sua senha e selecione Approve and Save As.
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Etapa
Os arquivos de dados brutos aprovados são automaticamente configurados como “so-
mente para leitura”. A aprovação do perfil é indicada na barra de status.

Você pode aprovar dados brutos de Pencil Beam mesmo que a validação de dados e as
verificações de plausibilidade mostrem avisos e erros. No entanto, alguns erros, como dados de
espalhamento ou de dose em profundidade vazios e perfis diagonais ou transversais vazios ou
não processados, impedem a aprovação, e o botão Approve and Save As permanece
desativado.
OBSERVAÇÃO: se você modificar algum dado, o status de aprovação será definido como
redefinido e o status será definido como modificado, indicando alterações não salvas. 
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4 DADOS BRUTOS DE
MONTE CARLO

4.1 Arquivos de dados de Monte Carlo

Informações de arquivos de Monte Carlo

Figura 30  

Os arquivos de dados brutos de Monte Carlo gravados pelo Physics Administration 5.0 ou
versões mais antigas não possuem um Linac nem uma lista de MLC. A mensagem acima é
mostrada durante o carregamento de um arquivo de dados de Monte Carlo antigo.
Quando o botão OK é pressionado para confirmação, a janela de diálogo Properties é
automaticamente aberta.
O software usa os nomes do Linac e do MLC armazenados no arquivo de dados para selecionar
automaticamente o linac, o MLC e as configurações de filtro aplainador. Quando uma
correspondência é encontrada, uma caixa de mensagem lembra que você deve verificar a
seleção cuidadosamente. Se nenhuma correspondência for encontrada, você precisará
selecionar manualmente o Linac, o MLC e a modalidade de energia.
Selecione OK para aplicar seus valores e fechar a janela de diálogo.
OBSERVAÇÃO: se a janela de diálogo Properties for fechada neste estágio, nenhuma
configuração de Linac, MLC e energia será efetivada. A barra de status exibe a mensagem
Please go to Properties and set all data (Abra a janela de diálogo de propriedades e configure
todos os dados). Essa mensagem indica que você não configurou todos os parâmetros após a
importação e a opção Salvar não está disponível. Você deve reabrir a janela de diálogo
Properties e configurar todos os parâmetros. 

Limitações do Monte Carlo

Diferentemente dos dados brutos de Pencil Beam, os dados brutos de Monte Carlo não podem
ser aprovados. As verificações de plausibilidade e a função de impressão são desativadas para
dados brutos de Monte Carlo.
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Como criar um novo arquivo de dados brutos de Monte Carlo

Figura 31  

Etapa

1. Selecione New no menu Raw Data.

2. Insira dados na janela de diálogo Properties exibida.

3. Selecione OK (consulte a página 77).

4. Insira dados na janela de diálogo Reference Fields exibida.

5. Selecione OK para salvar as alterações.

Arquivos de dados de Monte Carlo
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Como carregar um arquivo existente de dados brutos de Monte Carlo

①

②

Figura 32  

Etapa

Selecione Open ① no menu Raw Data.
Recent ② mostra uma lista dos dados brutos usados recentemente.
• A extensão de arquivo padrão é .xmcdat.
• O local padrão, a menos que tenha sido alterado pelo suporte da Brainlab durante a instala-

ção, é:
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• O submenu Recent do menu Raw Data contém uma lista dos arquivos de dados brutos re-
centemente usados.

• Outra maneira de abrir arquivos de dados brutos de Monte Carlo é arrastar o arqui-
vo .xmcdat no software Physics Administration.
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Como salvar um arquivo de dados de Monte Carlo

Figura 33  

Etapa

Selecione Save ou Save As no menu Raw Data para salvar dados brutos em um arquivo.
Por padrão, o arquivo é salvo em seu local atual ou no local padrão para arquivos novos. A op-
ção Save não fica disponível quando os dados não são modificados.

Os arquivos de dados brutos de Monte Carlo salvos pelo Physics Administration 5.5 não
podem ser abertos no Physics Administration 5.0 ou em versões anteriores.

Arquivos de dados de Monte Carlo
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4.2 Introdução aos dados de Monte Carlo

Dados brutos de Monte Carlo

Os dados brutos de Monte Carlo consistem em:
• Perfis de dose em profundidade (CAX) no ar
• Perfis transversais no ar
• Perfis de dose em profundidade (CAX) na água
• Perfis transversais na água

Limitações

Diferentemente dos dados brutos de Pencil Beam, os dados brutos de Monte Carlo não podem
ser processados com o software Physics Administration. O aplicativo apenas permite a entrada
de dados medidos. O arquivo de dados brutos correspondente (.xmcdat) deve ser enviado ao
suporte da Brainlab para processamento adicional.

Layout da tela

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Figura 34  

Nº Componente Função

① Properties Visualizar e editar propriedades

② Coordinate Sys-
tem

Abre uma janela de diálogo que mostra o sistema de coordenadas
necessário para os dados de perfil

③ Fields Incluir ou editar parâmetros de campos

④ Profiles Adicionar ou editar um perfil
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Nº Componente Função

⑤ Display

• Data View: ative a caixa de seleção para exibir a visualização de
dados (árvore)

• Graph View: ative a caixa de seleção para exibir a visualização
gráfica

• Normalized: ative para visualizar dados normalizados para deter-
minados gráficos

⑥ Status Exibe o status do item selecionado, se aplicável

⑦ Data View Exibe os dados na forma de árvore (veja a seguir)

⑧ Graph View Exibe os dados na forma de gráfico e referencia o item selecionado
na árvore

Árvore de dados de Monte Carlo

①

②

③

Figura 35  
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Após a criação do arquivo de dados brutos, os dados de feixes de Monte Carlo são classificados
em dois grupos: Measurements in Air ① e Measurements in Water ②.
OBSERVAÇÃO: se a opção Easy Commissioning estiver marcada, o grupo Measurements in
Air estará ausente. 

Summary and Overview ③ combina dados de medição semelhantes e exibe-os na visualização
gráfica (fatores de saída, eixo central (CAX), perfis x e y) em ar e em água por SSD.
Selecione + para expandir os itens filhos correspondentes.
Selecione - para ocultar os itens filhos.
Inconsistências de dados, avisos (possíveis erros) e erros são indicados pelo ícone do item de
dados na visualização em árvore (consulte a página 23).
A visualização gráfica se refere ao item selecionado na árvore. Para obter detalhes, consulte a
descrição dos itens nas seções correspondentes.

Visualização gráfica para perfis CAX, x e y

Figura 36  

As medições são organizadas por tamanho de campo. Cada tamanho de campo possui um perfil
de dose em profundidade CAX e, normalmente, perfis x e y para três profundidades diferentes.
Quando o mouse é posicionado sobre uma plotagem no gráfico, uma pequena etiqueta aparece,
mostrando o nome do gráfico correspondente e a coordenada horizontal e vertical da posição
atual. Detalhes sobre as medições necessárias são fornecidos no Manual de Referência
Técnica - Princípios de Física da Brainlab.
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Visualização gráfica: fatores de saída

Figura 37  

O gráfico Output Factors mostra os fatores de saída como uma função do tamanho de campo
equivalente definida por 2*x*y/(x+y). Os gráficos são organizados por medições em ar/água e
SSD.
Os dados de espalhamento para campos quadrados (efetivos) usando um ângulo de colimador
primário de 0° são conectados por uma linha reta. Os dados de espalhamento de campos
retangulares são plotados com um ponto pequeno e os dados de espalhamento de campos com
ângulo de colimador primário de 90° são plotados com um ponto maior. Use a função de
extremidade de ferramenta para obter informações adicionais.
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4.3 Trabalhando com dados de Monte Carlo

Propriedades de Monte Carlo

①

②

③

④

⑤
⑥

Figura 38  

Selecione Properties no menu de Dados Brutos de Monte Carlo para visualizar a janela de
diálogo Properties de Monte Carlo.

Nº Componente Função

① General
Informações usadas para referenciar e identificar os dados do
perfil. Essas informações não influenciam os valores de dados
de feixe ou os resultados do cálculo.

② Accelerator Selecione seu Linac na lista.

③ MLC
Selecione seu MLC na lista. Qualquer alteração na combinação
de MLC/Linac invalida todos os dados de dose calculados/
processados.
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Nº Componente Função

④ Energy Modality/
Quality Index

Define a energia e o modo de filtro aplainador dos dados de fei-
xe. O Índice de Qualidade (QI) é definido para um campo de 100
x 100 mm², de acordo com a publicação [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
em que TPR(d) é a razão tecido-fantoma na profundidade d
(consulte a página 151).
OBSERVAÇÃO: o índice QI não será mostrado se a energia Li-
vre de Filtro Aplainador for selecionada. 

⑤ Depth of peak dose
(in water)

O componente Depth of peak dose será automaticamente con-
figurado com base no valor da dose de pico da modalidade de
energia selecionada, de acordo com a publicação [BJR25] (con-
sulte a página 151) se o campo de energia perder o foco. Você
pode ajustar esse valor manualmente de acordo com sua neces-
sidade.
Este valor é usado para a profundidade Zmax quando novos
campos são adicionados.
OBSERVAÇÃO: esta janela de diálogo não inclui a seleção do
modo de filtro aplainador. Portanto, inclua o modo SRS ou FFF
no nome de dados de feixe e/ou na seção de comentários. 

Informações adicionais são fornecidas no capítulo de medição
de feixe correspondente do Manual de Referência Técnica -
Princípios de Física da Brainlab.

⑥
Small Field Correc-
tions for Scatter Va-
lues

A Brainlab recomenda aplicar correções na saída em campos
pequenos (ou seja, de acordo com a publicação IAEA TRS Nº
483).
Indique se você aplicou fatores de correção de saída aos seus
dados de espalhamento.
• Se os dados brutos de Monte Carlo tiverem sido criados com

uma versão antiga do software Physics Administration, o es-
tado dessa opção será definido como Unknown. Quando a
configuração for alterada para Yes ou No, a opção Unknown
não estará mais disponível.

• Atualmente, esta configuração é usada para propósitos de in-
formação e não apresenta nenhuma influência no planejamen-
to de tratamento ou nos cálculos de dose. No entanto, os valo-
res de espalhamento inseridos afetam o modelo de Monte
Carlo criado.

Para obter informações adicionais, consulte o Manual de Refe-
rência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.
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Como inserir dados de campos de referência

Figura 39  

Etapa

1. Selecione Set References no menu Fields.
Uma janela de diálogo é exibida.

2. Ative a caixa de seleção Easy Commissioning (no air measurements) para realizar o
cálculo de Monte Carlo sem medições em ar para determinados Linacs, MLCs e energi-
as.
Se a opção de comissionamento facilitado estiver ativada, os tamanhos de campos (coli-
madores primários) serão desativados e todas as medições em ar existentes serão remo-
vidas.

3. Insira os valores de saída nominal do Linac para as condições especificadas nos campos
Absolute Dose.

4. Se necessário, ajuste os tamanhos e as profundidades de campo.
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Etapa

5. Depois de inserir todas as entradas requeridas, selecione OK.

Como editar parâmetros de campo

Figura 40  

Etapa

1. Selecione um item de dados e depois selecione Edit na área Fields.
Uma janela de diálogo é exibida.

2. Insira os tamanhos de campos.
Por padrão, todas as medições são realizadas em um ângulo de colimador primário de
0°, no sistemas de coordenadas da norma IEC 1217. Para determinados MLCs, como o
Elekta Agility, e medições em água também é possível definir um campo com um ângulo
de colimador primário de 90° (IEC 1217). Para a maior parte dos MLCs e para medições
em ar a opção de ângulo de colimador primário de 90° é desativada e não pode ser sele-
cionada.
Medições adicionais de campos pequenos com um ângulo de colimador primário de 90°
podem melhorar a precisão do modelo de Monte Carlo. Para obter informações adicio-
nais, consulte o Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: não é possível definir dois campos com o mesmo tamanho de campo
efetivo, com o mesmo colimador primário e com o mesmo SSD. 

3. Dependendo do item atualmente selecionado na visualização de dados (Measurements
in Air, Measurements in Water ou Summary and Overview), a opção correspondente
é pré-selecionada na área Medium e não pode ser alterada.

4. Selecione OK.

A visualização em árvore mostra somente o tamanho efetivo do campo para cada direção. Se for
menor que o tamanho do campo do MLC, o tamanho do campo do colimador primário será
usado. Por exemplo, se o tamanho do MLC for 20 x 200 mm² e o tamanho do colimador primário
for 100 x 100 mm², o tamanho de campo mostrado será de 20 x 100 mm².

Trabalhando com dados de Monte Carlo
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Como editar parâmetros de perfil

Figura 41  

Etapa

1. Para adicionar um novo perfil, selecione o item de dados e selecione Add na área Profi-
les.
Uma janela de diálogo é exibida.

2. Para editar um perfil transversal existente, selecione o perfil e depois selecione Edit na
área Profiles.

3. Os dados devem ser inseridos de acordo com o sistema de coordenadas definido para
medição de feixes de Monte Carlo no Manual de Referência Técnica - Princípios de
Física da Brainlab. Tenha em mente que as medições no ar e na água são baseadas
em origens diferentes.
• Você pode definir um valor de deslocamento para perfis CAX no ar.
• Para perfis x e y, você deve inserir a coordenada z correspondente.

Linhas vazias na grade são ignoradas. Use o botão Add row(s) para adicionar novas li-
nhas. Selecione Paste clipboard data ou use o atalho de teclado Ctrl + V para colar os
dados da área de transferência na grade.
Os dados de coordenadas podem ser inseridos em ordem crescente ou decrescente.

4. Selecione OK.
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5 PERFIS DE MÁQUINA
5.1 Introdução

Informações básicas

Você pode usar o Physics Administration para editar perfis de máquina. Cada perfil de máquina
contém um modelo de equipamento detalhado que inclui configurações geométricas e
dosimétricas (perfis de feixes), bem como informações sobre combinações específicas de Linac e
colimador.
Os valores iniciais ou valores padrão para combinações de Linac e colimador primário são
definidos em um modelo de perfil.

Arquivos

Um perfil de máquina consiste em diversos arquivos vinculados entre si. Portanto, para substituir
um perfil de máquina não é suficiente copiar o arquivo PROFILE_<identifier>.xmach
correspondente. Ao invés disso, use o arquivo Export to ZIP file... (consulte a página 84 e a
página 96).

Backup

Para garantir a segurança dos dados, a Brainlab recomenda a criação de uma cópia de
segurança (backup) de todos os arquivos relevantes, com frequência apropriada. O local padrão
desses arquivos (a menos que tenha sido alterado pela Brainlab na instalação) é:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Gerenciamento de pastas

Você pode usar o Windows Explorer para copiar o conteúdo completo da pasta
MachineProfile (incluindo todas as subpastas e todos os arquivos) em um local seguro, na
rede do hospital ou em uma mídia de armazenamento externa.
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5.2 Trabalhando com perfis de máquina

Layout da tela

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Figura 42  

Nº Componente Função

① Properties... Visualizar e editar propriedades da máquina (consulte a pági-
na 99).

② Energy/Modality

A lista de energias pode ser modificada na aba General Pa-
rameters da janela de diálogo Properties (consulte a página
104).
Os seguintes ícones podem ser exibidos:

Significado dos ícones, da esquerda para a direita:
• Não aprovado
• Aprovado
• Dados incompletos
• Use dados de feixe fictícios para a aceitação da Brainlab

(consulte a página 119)
Para cada energia, o software mostra os algoritmos de dose
(PB: Pencil Beam, MC: Monte Carlo) e também o modo de fil-
tro aplainador (padrão, estereotático ou livre de filtro aplaina-
dor/FFF).

③ Set Parameters... Aplicar parâmetros de energia (consulte a página 116).

Trabalhando com perfis de máquina
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Nº Componente Função

④ Display

• Ative a caixa de seleção para exibir a visualização de tabe-
la (árvore) e/ou a visualização gráfica.

• Ative a caixa de seleção Graph Normalized para visualizar
dados normalizados para determinados gráficos.

⑤ Botões de edição Editar, adicionar, colar ou remover o item atual.

⑥ Seleção de entrada

Dados de Pencil Beam contendo tabelas para Scatter, Depth
Dose e Radial Factors. Selecione a aba para exibir as tabe-
las e os gráficos correspondentes. A tabela de dados também
pode ser alternada no menu View.

⑦ Visualização de tabela Exibe os dados na forma de tabela.

⑧ Visualização gráfica Exibe os dados na forma de gráfico e referencia a energia
atualmente selecionada.

Barra de menus

Figura 43  

Componente Função Consulte

Go to Task... Abre o menu de navegação. Página 21

New Inicia a criação de um novo perfil de máquina. Página 86

Open ... Abre um perfil de máquina existente. Página 88

Recent Exibe uma lista dos perfis de máquina usados recentemente.
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Componente Função Consulte

Manage Profi-
les...

Abre uma janela de diálogo para:
• Exportar perfis de máquina existentes para um arquivo .zip
• Ativar ou desativar a exibição de perfis de máquina
• Excluir perfis de máquina

Página 96

Properties...
Permite editar as propriedades dos perfis de máquina existen-
tes. Estas são as mesmas configurações de propriedades defi-
nidas na criação de um novo perfil de máquina.

Página 99

Plausibility
Checks...

Lista as verificações executadas pelo software Physics Admi-
nistration para garantir a plausibilidade. Página 92

Save Salva o perfil de máquina atual. Página 113

Approve & Sa-
ve... Aprova e salva o perfil de máquina atual. Página 114

Export to ZIP fi-
le...

Armazena os dados de perfil atuais em um arquivo .zip. Esta
função é igual à função Export to ZIP archive... Da janela de
diálogo Manage Profiles. Se os dados de perfil de máquina fo-
rem modificados, esta função será desativada.
O nome de arquivo padrão é gerado a partir do nome do perfil
de máquina e pode ser alterado na janela de diálogo de sele-
ção de arquivos.

Print...

Imprime os dados de perfis de máquina. Página 94Print Preview

Print Setup...

Exit Fecha o software Physics Administration.

Como criar um novo perfil de máquina

Figura 44  
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Etapa

1.

Selecione New na área Machine Profiles do menu de navegação ou selecione New no
menu Profile.
Uma janela de diálogo é exibida.
Você pode iniciar com um arquivo Raw Data (recomendado) ou sem dados brutos.
Você pode adicionar ou remover dados brutos posteriormente (consulte a página 128).

2. Selecione uma opção de início em Multileaf Collimator:
• Use current Pencil Beam raw data file: Se dados brutos tiverem sido carregados e

aprovados anteriormente, você poderá usar esses dados.
• Import an approved Pencil Beam raw data file: Se dados brutos não tiverem sido

carregados e aprovados anteriormente, você precisará importar um arquivo dados
brutos correspondente. Quando Continue é selecionado, o software exibe uma janela
de diálogo de arquivos. Selecione um arquivo com dados brutos aprovados. Se os da-
dos brutos selecionados não estiverem aprovados, você não poderá prosseguir.

• Use Multileaf Collimator without raw data: Esta opção exige que os parâmetros de
fatores radiais e Pencil Beam sejam calculados pela Brainlab. Consulte o Manual de
Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.

3. Selecione Continue para prosseguir ou Cancel para fechar a janela de diálogo.

4. Insira os parâmetros na janela de diálogo Properties exibida. Se você importar dados
brutos, alguns valores já estarão configurados com as informações do arquivo Raw Data
file (consulte a página 99 e a página 116).

5. Selecione OK.
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Como abrir um perfil de máquina

Figura 45  

Etapa

1.

Selecione Open na área Machine Profiles do menu de navegação ou selecione Open
no menu Profile.
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88 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Etapa
Uma janela de diálogo é exibida:
Todos os perfis localizados no diretório de perfis de máquina são listados nesta janela de
diálogo. O local padrão, a menos que tenha sido alterado pelo suporte da Brainlab na
instalação, é:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
A seção de comentários, abaixo da lista de perfis, fornece informações adicionais sobre o
perfil selecionado; por exemplo:
• Identifier:
1.2.276.0.20.3.188048091233013175.5196.1471355970.0.456

• Checksum: b046fc500be226790ca04c402b38d095
• Version: V4 - RT Elements
• Approval: not approved
• Linac: Varian TrueBeam STx
• Energies: 6xStd, 6xFFF, 10xStd, 10xFFF
• MLC: Varian MLC-120 HD

O ícone na frente das entradas indica o estado do perfil ou da energia:

Significado dos ícones, da esquerda para a direita:
• Não aprovado
• Aprovado
• Para aceitação pela Brainlab (consulte a página 119)

2. Selecione um perfil de máquina para mostrar uma lista de energias e algoritmos de dose
que estão comissionados para este perfil.

Além do nome do perfil e da data e horário de modificação, as seguintes informações de versão
também são fornecidas para cada perfil:
• V2 ou V3: este perfil de máquina foi criado para iPlan RT Dose. Este perfil precisa ser

atualizado para V4 ou V5 para que possa ser usado como o RT Elements (consulte a página
90).

• V4: este perfil de máquina foi criado com o software Physics Administration 5,0 e é
compatível com o sistema RT Elements. Estes perfis não são reconhecidos pelo iPlan RT
Dose.

• V5: este perfil de máquina foi criado com o software Physics Administration 5.5 e é
compatível com o sistema RT Elements (versão 2.0 ou mais recente). Estes perfis não são
reconhecidos por versões de software mais antigas.

• Approved: indica que o perfil foi aprovado para uso com o software Physics Administration
(consulte a página 114).

OBSERVAÇÃO: se já tiver aberto e modificado um perfil de máquina, você poderá salvar suas
alterações antes de abrir outro perfil de máquina. 
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5.2.2 Importando perfis de máquina do iPlan RT Dose

Informações básicas

Para usar dados de feixe do iPlan RT Dose 4.x, você deve atualizar os arquivos correspondentes
para o formato do sistema RT Elements, pois o Physics Administration somente pode salvar
perfis de máquina no formato do RT Elements. Para fazer isso, importe os perfis
correspondentes.
OBSERVAÇÃO: um perfil de máquina importado é sempre mostrado como Modified, mesmo que
não tenha sido alterado após a importação. 

Quando o perfil a ser importado é selecionado (veja a seguir), o sistema abre o assistente de
propriedades automaticamente. Verifique todas as configurações cuidadosamente.

Observações sobre segurança

As modificações realizadas em um perfil de máquina do RT Elements (V4 ou V5) não afetam a
versão do perfil de máquina do iPlan RT (V2 ou V3). Além disso, nenhuma modificação realizada
em um perfil de máquina do iPlan RT (V2 ou V3) após a importação no software Physics
Administration será aplicada ao perfil de máquina do RT Elements (V4 ou V5).
Isto é especialmente importante quando dados de feixes são modificados, pois todas as
modificações precisam ser aplicadas manualmente às duas versões.
OBSERVAÇÃO: dados de feixe do iPlan RT Dose 4.x também podem ser importados para um
perfis de máquina existente (consulte a página 116). 

Se você cancelar a janela de diálogo Properties depois de importar um perfil de máquina, a
mensagem Please go to Properties and set all data (Vá para Properties e defina todos os
dados) será mostrada na barra de status. Isso indica que você não configurou e verificou
todos os parâmetros após a atualização. O perfil de máquina não pode ser salvo, a menos
que todos os dados requeridos tenham sido preenchidos na janela de diálogo Properties.

Como importar um perfil de máquina do iPlan RT Dose 4.x

Se o iPlan RT e o RT Elements usarem o mesmo local para armazenar seus perfis de máquina,
execute as etapas indicadas a seguir para importar um perfil de máquina do iPlan RT Dose 4.x.

Etapa

1. Selecione Open no menu Profile (consulte também a página 88).

2.

Na janela de diálogo Open Profile, selecione o perfil de máquina desejado. Perfis de má-
quina definidos para o iPlan RT Dose 4.x são rotulados como V2 ou V3 na coluna Ver-
sion.
Após a abertura, uma mensagem é exibida, lembrando que todos os dados de perfil de
máquina importados devem ser corretamente verificados.

Importando perfis de máquina do iPlan RT Dose
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Etapa

3. Para confirmar a importação, selecione OK. A janela de diálogo de propriedades é ativa-
da (consulte a página 99) e permite definir as configurações requeridas para o perfil de
máquina.
Se você cancelar a janela de diálogo Properties, as funções de impressão, salvamento e
verificações de plausibilidade não estarão disponíveis para o perfil importado. Você deve
reabrir a janela de diálogo Properties e configurar todos os parâmetros.

Como o Physics Administration suporta parâmetros adicionais em comparação com seu
predecessor, é particularmente importante verificar cuidadosamente as configurações individuais.

Como importar um perfil de máquina do iPlan RT 4.x de um local diferente

Se o iPlan RT e o RT Elements usarem um local diferente para armazenar seus perfis de
máquina, execute as etapas indicadas a seguir para importar um perfil de máquina do iPlan RT
Dose 4.x.

Etapa

1. Inicie o Physics Administration 4.5 e exporte o perfil de máquina desejado para um ar-
quivo .zip usando a janela de diálogo Manage Machine Profiles. Para obter informa-
ções adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Physics Administration
4.5, Revisão 1.1.

2.

Inicie o software Physics Administration 5.5 e arraste o arquivo .zip que contém o
perfil de máquina criado para o Physics Administration.
Após a abertura, uma mensagem é exibida, lembrando que todos os dados de perfil de
máquina importados devem ser corretamente verificados.

3. Para confirmar a importação, selecione OK.
A janela de diálogo de propriedades é ativada (consulte a página 99) e permite definir
as configurações requeridas para o perfil de máquina.
Se você cancelar a janela de diálogo Properties, as funções de impressão, salvamento e
verificações de plausibilidade não estarão disponíveis para o perfil importado. Você deve
reabrir a janela de diálogo Properties e configurar todos os parâmetros.

Como o Physics Administration suporta parâmetros adicionais em comparação com seu
predecessor, é particularmente importante verificar cuidadosamente as configurações individuais.
No processo de salvamento, o novo perfil de máquina é armazenado no local de armazenamento
de perfis de máquina do sistema RT Elements, definido pelo suporte da Brainlab. Os dados do
arquivo .zip não são modificados.
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5.2.3 Validação de dados

Checksums

O relatório impresso de dados mostra até três versões de checksum diferentes para um perfil de
máquina:

Checksum Descrição

Profile Checksum

O checksum geral do perfil de máquina. Ele muda toda vez que o perfil é
salvo ou aprovado e pode ser usado para identificar o perfil. Ele é mostra-
do nestas áreas:
• Physics Administration: Os Machine Profiles: Open e Machine Pro-

files: Janelas de diálogo Manage
• RT Elements: o relatório impresso Treatment Parameter.

OBSERVAÇÃO: o Checksum do perfil somente estará disponível no rela-
tório impresso se o perfil de máquina não for modificado. 

Machine-related
parameter check-
sum

Esse checksum pode ser usado para verificar se dois perfis usam as mes-
mas configurações de máquina e não incluem:
• Nenhum parâmetro de dados de feixe
• O nome do físico
• O nome do perfil
• O horário em que o perfil foi salvo

Por exemplo, se você estiver trabalhando em um perfil de aceitação e de-
sativar a opção de perfil de aceitação e depois inserir dados de feixe sem
alterar nenhuma outra configuração (exceto o nome do físico ou o nome
do perfil), o checksum relacionado à máquina não será alterado.
OBSERVAÇÃO: o checksum recebe o prefixo v4-, para indicar que sua
definição é diferente dos checksums mostrados no Physics Administra-
tion 4.5. 

Beam data-related
checksum

Este checksum inclui todos os parâmetros relacionados a dados de feixe
e, dessa forma, não é alterado quando um parâmetro relacionado à má-
quina é modificado.
Este checksum não está disponível para perfis de aceitação.
OBSERVAÇÃO: o checksum recebe o prefixo v4-, para indicar que sua
definição é diferente dos checksums mostrados no Physics Administra-
tion 4.5. 

Isenção de responsabilidade

Aviso
O físico responsável deve confirmar que os dados e parâmetros do perfil de máquina
tenham sido revistos e estejam corretos, e que os dados dosimétricos tenham sido
verificados por meio de cálculos alternativos, comparação com dados publicados, revisão
independente ou outros meios apropriados.

Validação de dados
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Como realizar a validação de dados

Figura 46  

Etapa

Para executar algumas validações de dados e verificações de plausibilidade básicas, selecione
Plausibility Checks… no menu Profile.
Uma janela de diálogo é exibida, mostrando os resultados de algumas verificações básicas.

Essas validações de dados e verificações de plausibilidade são exibidas no processo de
aprovação de um perfil e os resultados aparecem no relatório impresso.
Para obter uma lista detalhada de verificações, consulte a página 143.
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5.2.4 Imprimindo um perfil de máquina

Informações básicas

As funções Print e Print Preview não estarão disponíveis se parte dos dados não tiver sido
configurada (p.ex., ao abortar uma operação de importação de dados). Nesse caso, abra a janela
de diálogo Properties novamente e selecione OK para concluir.

Como definir a configuração da impressão

Figura 47  

Etapa

1. Para imprimir apenas dados selecionados, selecione Print Setup... no menu Profile.

2. Defina as informações a serem impressas (tabelas, grade, parâmetros etc.) na janela de
diálogo Print.

3. Selecione sua impressora preferida em Printer Setup. A impressora também pode ser
selecionada em Print...

Imprimindo um perfil de máquina
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As seleções feitas nesta janela de diálogo não são salvas. Portanto, quando o software Physics
Administration é iniciado, todos os itens são ativados e a impressora padrão é selecionada.

Como imprimir um perfil

Etapa

1. Depois de selecionar os dados a serem impressos, selecione Print... no menu Profile.
Uma janela de diálogo de impressoras é exibida, permitindo a seleção da impressora de-
sejada.

2.

Para mostrar uma visualização da impressão antes de imprimir, selecione Print Preview
no menu Profile.

3. Selecione Print … para imprimir o documento ativo.

4. Selecione Close para sair da visualização de impressão.
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5.2.5 Gerenciando perfis de máquina

Informações básicas

Você pode exportar perfis de máquina existentes para um arquivo *.zip ou ativar e desativar a
exibição e o uso desses perfis. Perfis desativados não são mostrados na janela de diálogo Open
Profile (consulte a página 88) ou nas listas de seleção de perfis de máquina do RT Elements.
Também é possível excluir perfis de máquina.

Como usar a janela de diálogo Manage Profiles

Figura 48  

Etapa

1. Selecione Manage no menu de navegação.

2. Para ativar ou desativar a exibição de um perfil de máquina, ative ou desative a caixa de
seleção correspondente.

3. Para excluir um perfil selecionado, selecione Delete.
OBSERVAÇÃO: o software Physics Administration cria automaticamente uma cópia de
segurança do arquivo .zip (localização padrão: f:\Brainlab\Shared\RT
\MachineProfiles_PhysAdminBackup) antes da exclusão.
 

4. Para exportar um perfil selecionado como um arquivo *.zip, selecione Export selected
profile to ZIP archive.
Para importar arquivos .zip contendo perfis de máquina exportados, arraste o arqui-
vo .zip para o Physics Administration. No processo de salvamento, um perfil de má-
quina carregado de um arquivo .zip será salvo no local de perfis de máquina definido
pelo suporte da Brainlab. Os dados do arquivo .zip não serão modificados.
Se o perfil selecionado usar dados brutos de Pencil Beam, a opção Copy Raw Data to a
directory... será ativada e permitirá o armazenamento de uma cópia dos dados brutos
em um diretório.

5. Selecione OK para fechar a janela de diálogo.

Gerenciando perfis de máquina
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5.3 Modificando as tabelas de perfil de feixe

Informações básicas

Um perfil de máquina no Physics Administration pode armazenar dados de feixe para várias
energias. O software RT Elements seleciona um perfil de máquina e uma energia correspondente
para o planejamento do tratamento.
A lista de energias pode ser modificada na aba General Parameters da janela de diálogo de
propriedades (consulte a página 104). É possível adicionar/remover energias sem modificar
parâmetros definidos para energias não afetadas.

Edição básica

Uma tabela de entrada pode ser editada de forma semelhante à dos aplicativos de planilha
comuns, usando os atalhos de teclado padrão.
• Cores correspondentes para cada coluna são usadas na exibição gráfica.
• Para ativar uma tabela de entrada, clique no item correspondente, no painel de controle ou na

lista de abas abaixo da tabela. Você pode usar as combinações de teclas Ctrl + PgDown/Ctrl +
PgUp para acessar a próxima tabela de entrada/tabela de entrada anterior.

Menu Edit

As modificações em tabelas de dados também podem ser editadas com o menu Edit.

Figura 49  

• Undo permite reverter a última ação ou excluir a última entrada digitada.
• Redo permite reverter a última ação de desfazer.
• Copy permite copiar uma área selecionada de dados da tabela de entrada ativa e colocá-la na

área de transferência, sem remover os dados do perfil.
• Paste permite inserir o conteúdo da área de transferência em um ponto especificado e

substituir todo o texto selecionado. Esse comando somente fica disponível quando a área de
transferência contém dados previamente copiados.

Editando tabelas de perfil de feixe

Quando Scatter é selecionado:
• O eixo horizontal representa o tamanho do campo do MLC ou do colimador primário. Use a

opção View / Plot per Scatter per MLC field ou clique duas vezes no gráfico de
espalhamento para alternar a visualização.

• As curvas representam o tamanho do campo do colimador primário ou do MLC (na cor da
coluna correspondente).
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• O eixo vertical mostra o fator de espalhamento.
Quando Depth Dose é selecionado:
• O eixo horizontal representa a profundidade.
• As curvas representam o tamanho do campo (na cor da coluna correspondente).
• O eixo vertical mostra os valores de PDD/TMR.
• Adicionalmente, você deve especificar em Setup se os dados foram medidos no isocentro ou

com uma SSD fixa.
Quando Radial Factors é selecionado:
• O eixo horizontal representa o raio diagonal.
• As curvas representam a profundidade (na cor da coluna correspondente).
• O eixo vertical mostra os valores de fatores radiais.
• Adicionalmente, você deve especificar em Setup se os dados foram medidos no isocentro ou

com uma SSD fixa.

Limitações

Todas as tabelas de dados são definidas por um conjunto de valores de linhas e cabeçalhos de
colunas, bem como por um valor de dose para cada entrada. Não é possível ter células vazias
em nenhuma tabela.
Se dados brutos de Pencil Beam tiverem sido usados para a energia selecionada (consulte a
página 84), as tabelas de dados (e determinados parâmetros da janela de diálogo Set
Parameters) serão “somente para leitura”. Tabelas de dados “somente para leitura” são
mostradas com fundo amarelo. Se desejar modificar algum desses dados, você precisará editar
os dados brutos correspondentes (consulte a página 128). Quando uma tabela é “somente para
leitura”, as funções Add, Remove e Values are … permanecem desativadas. Além disso, o
cabeçalho da tabela contém o texto: (read-only).

Inserindo dados na tabela de dados

Dados de feixe existentes podem ser copiados para o Physics Administration da seguinte
forma:

Etapa

1. Abra a planilha (por exemplo, Excel) que contém os dados do feixe.

2. Selecione a energia que deseja editar.

3. Selecione a tabela que deseja copiar no aplicativo de planilha e copie os dados para a
área de transferência.
Assegure que a célula superior esquerda (cabeçalho de coluna e linha) esteja vazia.
Se o aplicativo de planilha e o Physics Administration estiverem sendo executados em
diferentes computadores, você poderá copiar os dados da área de transferência em um
editor de texto, salvar o arquivo, copiar o arquivo para o computador do Physics Admi-
nistration, abrir o arquivo com um editor de texto e copiar o texto para a área de transfe-
rência.

4. Acesse o software Physics Administration e selecione a tabela e a energia apropria-
das.
Selecione toda a tabela de entrada.

5. Cole os dados da planilha da área de transferência para a tabela de entrada, por exem-
plo, selecionando a célula superior esquerda ou usando o atalho Ctrl + A:
• Cabeçalhos de linha e coluna são automaticamente ajustados quando se copiam ta-

belas inteiras.
• Não use símbolos de agrupamento de dígitos. O software Physics Administration

não reconhece números do tipo “1,234.5” ou “1.234,5”.

Modificando as tabelas de perfil de feixe
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5.4 Editando propriedades de perfis de máquina

Janela de diálogo Properties

Figura 50  

A janela de diálogo Properties consiste em várias abas. Se alguma aba for mostrada com uma
cruz vermelha próxima ao seu nome, OK será desativado. As abas com cruzes vermelhas
precisam ser abertas para que todas as informações necessárias sejam verificadas e
configuradas. A melhor maneira de criar um novo perfil de máquina é acessar todas as abas, da
esquerda para a direita.
Se algumas configurações estiverem ausentes, ou estiverem definidas com um valor inválido,
talvez não seja possível selecionar outra aba. Se algumas configurações estiverem ausentes ou
definidas com um valor inválido, você não poderá sair da janela de diálogo selecionando OK.
Você deve definir ou corrigir a configuração antes de alterar ou inserir outros dados.
Algumas mensagens de status são mostradas abaixo das abas. Essas mensagens indicam o
motivo da desativação do botão OK ou da impossibilidade de acessar outra aba.
Você pode usar as combinações de teclas Ctrl + PgDown/Ctrl + PgUp para acessar a próxima
aba/aba anterior.
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5.4.1 Aba Machine Selection

Conteúdo da aba

Figura 51  

Componente Função

Profile Name
Este nome é mostrado no RT Elements:
• Na seleção de um perfil de máquina.
• Em relatórios impressos, para identificar um perfil de máquina.

Name of Physicist
O nome da pessoa responsável por este perfil de máquina. Este pa-
râmetro é usado apenas pelo Physics Administration e não é mos-
trado no RT Elements.

Accelerator O acelerador/Linac para seu perfil de máquina.

MLC O modelo do colimador multilâmina usado para seu perfil de máqui-
na. As opções disponíveis dependem da escolha do Accelerator.

Show only compatible
machines in selection.

Esta opção somente será ativada se você carregar um perfil de má-
quina que não seja baseado em dados brutos.
Ela sempre fica desativada quando você cria um perfil de máquina
usando a função New.
Se esta função estiver ativada (padrão quando a configuração está
ativada), apenas os perfis de máquina compatíveis serão mostrados.
Por exemplo, não é possível alternar um sistema Novalis Tx e um
sistema Novalis, pois os dois sistemas possuem propriedades dife-
rentes, especialmente em relação a tamanhos de campos para da-
dos de feixe.
Se esta função não estiver ativada, os dados poderão ser alterados
de qualquer máquina para qualquer outra máquina. Como os dados
de feixe não podem ser adaptados, normalmente você não obtém
um perfil de máquina razoável e utilizável.

Aba Machine Selection
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OBSERVAÇÃO: quando a seleção de máquina é modificada, certos parâmetros do perfil de
máquina são restaurados para os valores padrão. Você deve verificar todos os parâmetros. 

Quando um perfil de máquina é carregado, os dados carregados são representados por uma
entrada identificada pelo texto: loaded na lista de Linacs e MLCs. Sempre que estiver disponível,
o modelo de perfil de máquina usado para o perfil de máquina carregado será mostrado na lista.
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5.4.2 Aba Accelerator Convention

Informações básicas

Sua seleção nesta aba define a convenção que o software RT Elements usa para exibir e
imprimir ângulos de mesa, colimador primário e gantry para grupos de tratamento para o perfil de
máquina selecionado. Ela também define como as lâminas são numeradas e a convenção para
as posições das lâminas.
OBSERVAÇÃO: esta configuração não afeta o modo como os dados são gravados durante a
exportação do Plano de Radioterapia via DICOM. A exportação de planos DICOM RT sempre usa
a convenção da norma IEC 1217, conforme especificado pelo padrão DICOM. 

Conteúdo da aba

① ②

Figura 52  

Componente Função

Accelerator Conven-
tion

Escolha a convenção que corresponde ao seu Linac. Use as figuras pa-
ra verificação e identificação (veja detalhes a seguir).

Aba Accelerator Convention
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Componente Função

Position Signs

Exibe as coordenadas de movimento Open/Retract e Overtravel para
as coordenadas do colimador primário e do MLC.
• Em uma posição Open/Retract, o banco de colimadores

primários/MLC não está bloqueando o isocentro.
• Em uma posição Overtravel, o banco de colimadores primários/MLC

está bloqueando o isocentro.
Um sinal + indica que a posição correspondente possui uma coordena-
da positiva e um sinal - representa uma coordenada negativa. Portanto,
para um determinado banco de colimadores primários ou de MLC, as
posições Open/Retract e Overtravel devem sempre ter sinais opostos.
Por exemplo, na primeira linha Jaw X1: - + significa que as posições
retraídas dos colimadores primários X1 possuem um sinal negativo e
as posições de sobrecurso possuem um sinal positivo Neste exemplo,
os sinais dos colimadores primários X2 são opostos. Logo, o par de co-
limadores primários de lâminas X1/X2 usa valores de posição negativos
para o lado esquerdo e usa valores de posição positivos para o lado di-
reito (consulte o diagrama em MLC and Jaw Convention).

MLC and Jaw Con-
vention

Este diagrama exibe o relacionamento entre as posições de colimador
primário e MLC no lado do gantry. Ele representa a visualização Be-
am’s Eye View.
Os sinais nesse rascunho são baseados nos sinais de coordenada da
tabela Position Signs.
• As propriedades de colimadores primários são impressas em itálico.
• Os números de lâminas são indicados nas bordas esquerda e direita.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Usado para identificar os bancos de lâminas no software RT Elements
e nos relatórios impressos.

Jaw Names

A figura representa o MLC visto a partir do isocentro. Portanto, o campo
de edição mais inferior define o banco de colimadores primários no
gantry. As linhas tracejadas indicam que a visualização Beam’s Eye
acima é mostrada para o mesmo ângulo de gantry e colimador primá-
rio, mas a partir da fonte da radiação.

Gantry and Table Ro-
tation

Esta seção mostra a mesa e o gantry para duas posições, com os ân-
gulos correspondentes de mesa e gantry. A terceira imagem mostra o
eixo de rotação para a mesa (①) e o gantry (②). A direção de rotação
correspondente é indicada por uma seta próxima ao eixo, e também é
descrita abaixo da imagem:
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View): A mesa gira no sentido

anti-horário, conforme mostrado na visualização Beam’s Eye (i.e., a
partir do cabeçote do gantry quando o gantry está na posição superi-
or; em 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry): O gantry gira na direção
horária, conforme visto a partir da frente do gantry (i.e., na mesa,
olhando em direção ao gantry).

Para o sistema MHI TM 2000, a mesa é substituída por uma rotação de
anel correspondente.

Collimator Rotation

Se o Linac não permitir a rotação do colimador (p.ex., sistema MHI TM
2000), as imagens de rotação do colimador não serão mostradas.
A primeira figura mostra a posição do colimador com o ângulo corres-
pondente do colimador (veja a seta vermelha). A segunda figura mostra
o colimador girado à esquerda (veja a seta vermelha) de acordo com o
ângulo do colimador correspondente. A terceira figura mostra o eixo de
rotação do colimador e a direção da rotação.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View): O colimador gira no
sentido anti-horário, conforme mostrado na visualização Beam’s Eye
(i.e., a partir do cabeçote do gantry quando o gantry está na posição
superior).
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5.4.3 Aba General Parameters

Conteúdo da aba

Figura 53  

Área do Linac

Componente Função

Name Especifique um nome significativo para o Linac.

Manufacturer

Na exportação do Plano de Radioterapia via DICOM, este valor é defi-
nido como o valor do atributo MANUFACTURER do DICOM na “Beam
Sequence” se a configuração “Manufacturer” do arquivo Export Plat-
form estiver definida como “linac”.

Model
Na exportação do Plano de Radioterapia via DICOM, este valor é confi-
gurado como o valor do atributo MANUFACTURERS_MODEL_NAME
do DICOM.

Export ID

Na exportação do Plano de Radioterapia via DICOM, este valor é confi-
gurado como o valor do atributo TREATMENT_MACHINE_NAME do
DICOM. Os sistemas Record and Verify (R&V) usam este valor para
mapear o Linac para seu banco de dados. Portanto, você deve assegu-
rar que a grafia e o uso de letras maiúsculas e minúsculas sejam con-
sistentes.

Tolerance Table Key
Define a Chave da Tabela de Tolerância usada para exportação para
DICOM. As informações inseridas devem corresponder às informações
fornecidas no sistema Record and Verify.

Available Energy Mo-
dalities

Lista de energias e modos de filtro aplainador disponíveis, mas não se-
lecionados para seu Linac (consulte a aba Machine Selection).

Selected Energy Mo-
dalities

Lista de energias a serem incluídas neste perfil de máquina. Para adici-
onar ou remover uma entrada, use os botões << e >> ou clique duas
vezes em uma energia (consulte a página 116).

Default Table Top Po-
sitions

As posições do tampo da mesa são usadas para exportação via DI-
COM.

Aba General Parameters
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Área de parâmetros de máquina

Componente Função

Allowed Collimator
Angles

Define os intervalos de ângulos de colimador permitidos (de 0° a 360°).
Por exemplo, 0.0 … 165.0, 195.0 … 360.0 permite ângulos de
colimador de 0° a 165° e de 195° a 360° (ou seja, o intervalo proibido é
de 166° a 194°). Ângulos > 360° (ou < 0°) são mapeados para o inter-
valo [0,360] pela adição de múltiplos inteiros de 360°.

Default Collimator
Angles

Define o ângulo de colimador usado pelo software RT Elements para
novos isocentros (grupos de tratamento) que usam esse perfil de má-
quina.
O ângulo padrão do colimador deve estar incluído no grupo de ângulos
de colimadores permitidos.
OBSERVAÇÃO: alguns módulos do software RT Elements ignoram es-
te valor e definem o ângulo do colimador com base em suas próprias
regras (p.ex., usando uma configuração clínica). Consulte o Manual do
Usuário do Software RT Elements correspondente. 

Allowed Table An-
gles

Define os intervalos de ângulos de mesa permitidos (de 0° a 360°). Por
exemplo, 0.0 … 90.0, 270.0 … 360.0 permite ângulos de mesa
de 0° a 90° e de 270° a 360°. Na convenção IEC, estes ângulos de-
screvem um movimento de mesa da esquerda para a direita. Ângulos >
360° (ou < 0°) são mapeados para o intervalo [0,360] pela adição de
múltiplos inteiros de 360°.

Allowed Gantry An-
gles

Define os intervalos de ângulos de gantry permitidos (de -360° a 360°).
Define a rotação máxima que o gantry pode executar, iniciando pela po-
sição máxima no sentido anti-horário, em direção à posição máxima no
sentido horário. Para resolver ambiguidades de ângulos, transforme os
intervalos de ângulos do intervalo [0,360] para [-360,0]. Ângulos > 360°
ou < -360° são mapeados para o intervalo [-360,360] pela adição de
múltiplos inteiros de 720°. Por exemplo, uma rotação de gantry de 361°
seria mapeada para -359°.
Exemplo 1: na convenção da norma IEC 1217, -185.0 … 185.0 per-
mite que o gantry execute uma rotação de 370° no sentido horário, ini-
ciando em -185 (175°) a 185°. Com a convenção da Varian, os interva-
los correspondentes indicam -360.0 … -355.0, -5.0 … 360.0.
Exemplo 2: na convenção da Varian, 0, 360 permite uma rotação
completa de gantry no sentido horário, de baixo (6h) para cima (12h) e
de volta para baixo. Na norma IEC 1217, esse intervalo é indicado co-
mo -180.0 … 180.0.

Minimum Gantry
Speed

Este valor define a velocidade mínima da rotação do gantry e atualmen-
te é considerada apenas para tratamentos com VMAT.

Maximum Gantry
Speed

Este valor, junto com a velocidade máxima de lâmina do MLC, é levado
em consideração durante o sequenciamento de lâminas para tratamen-
tos com arco conformal dinâmico e VMAT. Entradas incorretas, que fa-
zem com que as lâminas se movam muito rapidamente, podem resultar
em intertravamentos durante o tratamento. Tratamentos com arco dinâ-
mico assumem que o gantry gira constantemente na mesma velocidade
das lâminas.

Supported Control
Point Spacings

Lista os espaçamentos de pontos de controle suportados para trata-
mentos com VMAT. O espaçamento de pontos de controle real para um
plano de tratamento depende do aplicativo RT Element.

Para modificar os intervalos permitidos, selecione Edit (consulte a página 107). Para
determinados Linacs, o ângulo de mesa é indicado como um ângulo de anel.
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Capacidades dinâmicas (para VMAT)

Estes parâmetros se aplicam apenas a tratamentos com VMAT. Consulte o Manual do Usuário do
Software correspondente para obter explicações e recomendações adicionais.

Componente Função

Allow Gantry Speed
Changes Between
Control Points

Se esta opção estiver ativada, o tratamento com VMAT poderá ter alte-
rações de velocidade do gantry para pontos de controle consecutivos.

Maximum Gantry
Speed Change

Esta opção é ativada somente quando a opção Allow Gantry Speed
Changes Between Control Points está ativada. Este parâmetro de-
screve a alteração máxima permitida para a velocidade do gantry por
ponto de controle, em graus por segundo.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Esta opção sempre está ativada quando a opção Allow Gantry Speed
Changes Between Control Points está ativada. Se a opção está ati-
vada, a taxa de dose pode ser alterada entre os pontos de controle
(consulte Allowed Dose Rate Values).

Allowed Dose Rate
Values

Quando a opção Only Dose Rates From Dose Rate List está ativada,
as taxas de dose permitidas são definidas pela lista Allowed Dose Ra-
tes (consulte a página 119).
Quando a opção Any Dose Rate Between Minimum and Maximum
of Dose Rate List é selecionada, qualquer valor entre o valor máximo
e o valor mínimo definidos pela lista Supported Dose Rates é permiti-
do (consulte a página 119).

Área de arredondamento preferencial de UM

Componente Função

Preferred MU roun-
ding

As UMs “ideais” não são números inteiros; porém, a maioria dos acele-
radores somente consegue manipular números inteiros como valores
de UM. Portanto, as UMs “ideais” devem ser arredondadas.
A opção Preferred MU rounding configura a forma de execução do ar-
redondamento:
• Floor: reduz as MUs “ideais” para o número inteiro anterior
• Round: aumenta ou diminui as UMs “ideais” para o inteiro mais próxi-

mo
• Ceil: aumenta as MUs “ideais” para o próximo número inteiro

Aba General Parameters
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Como modificar os intervalos de ângulos

Figura 54  

Para modificar os intervalos permitidos, selecione Edit para exibir a janela de diálogo Allowed
Table Angles.
OBSERVAÇÃO: Table é apenas uma das escolhas possíveis. Você também pode editar os
intervalos de ângulos de Collimator ou Gantry. 

Etapa

1. Selecione Add Interval para adicionar intervalos adicionais. O número padrão de interva-
los é 4, embora não seja possível restringir o número total de intervalos.
As quantidades são automaticamente mapeadas no intervalo indicado.
O valor de Stop deve ser maior ou igual ao valor de Start.
Se um campo estiver vazio, ele será ignorado.

2. Os intervalos podem ser inseridos em qualquer ordem, pois eles são automaticamente
classificados em ordem crescente quando você seleciona OK.

Os ângulos são mostrados e interpretados de acordo com a convenção de Linac escolhida.
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5.4.4 Aba Jaws

Conteúdo da aba

Figura 55  

Componente Função

Jaws are automatically adap-
ted to MLC.

Ative esta opção para permitir que o software RT Elements po-
sicione os colimadores primários automaticamente, de acordo
com o formato do MLC.
Esta opção sempre é selecionada e não pode ser modificada.

Use jaws for field collimation
(Jaw Tracking)

Ative esta opção para permitir que o campo de radiação seja
limitado pelos colimadores primários e não pelo MLC. Esta op-
ção somente pode ser ativada para determinados Linacs e
MLCs.

Jaws can move between con-
trol points

Ative esta opção para permitir que o movimento dos colimado-
res primários entre os pontos de controle. Esta opção depende
do Linac e do MLC selecionado e não pode ser alterada.

Aba Jaws
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Componente Função

Maximum Jaw Speed

Define a velocidade máxima do colimador primário quando os
colimadores primários podem mover-se entre os pontos de
controle. Atualmente este valor é ignorado pelo software RT
Elements e, portanto, não pode ser modificado nesta versão
de software.

Jaws are Independent

Ative esta opção para permitir o movimento independente dos
colimadores primários correspondentes. Caso contrário, os co-
limadores primários X/Y movem-se de forma simétrica em re-
lação ao isocentro.

Jaws are Fixed
Ative esta opção para definir colimadores primários fixos, que
não podem mover-se e sempre são estacionados simetrica-
mente em sua posição padrão.

Default Position

A posição padrão é aplicada para colimadores primários fixos.
A posição Default X1/Y1 é ativada somente quando a opção
Jaws are Fixed está marcada. A posição X2/Y2 não pode ser
modificada pelo usuário.
As posições e os nomes de colimadores primários são defini-
dos na aba Accelerator Convention.

Maximum Overtravel Define a distância em que os colimadores primários x ou y po-
dem se estender além do isocentro.

Maximum Open Define a distância em que os colimadores primários x ou y po-
dem ser retraídos em relação ao isocentro.

Adaptation Margin
Essa margem é usada durante a adaptação automática de co-
limadores primários para posicionar os colimadores primários
atrás das lâminas do MLC.

Minimum Aperture Define a distância mínima entre os colimadores primários
X1/X2 ou Y1/Y2.

Transferência das posições dos colimadores primários

Os planos de tratamento criados pelo software de planejamento de tratamento de radioterapia/
radiocirurgia da Brainlab são normalmente transferidos para um sistema Record and Verify (R&V)
de terceiros. Esses sistemas R&V passam as informações do tratamento para o console do Linac
antes da aplicação efetiva do tratamento. Essa transferência através de uma cadeia de
dispositivos cria a possibilidade de que tamanhos de campos em formato de colimador primário,
que foram adequadamente configurados em planos de tratamento da Brainlab, sejam alterados
antes da aplicação efetiva do tratamento. Portanto, é essencial verificar a combinação exata do
colimador e do tamanho do campo definido pelo colimador primário com as configurações de
posição de campo para cada campo de tratamento individual, diretamente no console do
acelerador.
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5.4.5 Aba MLC

Aba MLC

Figura 56  

Área MLC Limits

Componente Função

Maximum Leaf
Speed

Insira o valor de limitação do seu modelo de MLC. Esse pode ser o valor
reconhecido por seu sistema Record and Verify.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Estes parâmetros se aplicam apenas a tratamentos com VMAT:
• Distance per Gantry Degree: ative esta opção para limitar a distância

máxima que uma lâmina pode viajar por grau de gantry.
• Distance per Monitor Unit: ative esta opção para limitar a distância má-

xima que uma lâmina pode viajar por MU.

Abertura mínima

Um par de lâminas abertas é um par de lâminas que deve aplicar dose em uma determinada
região.
Um par de lâminas fechadas é um par de lâminas que não deve aplicar dose em uma
determinada região. A distância entre as lâminas opostas de uma par de lâminas fechadas
(espaçamento entre lâminas) é frequentemente diferente de zero, devido a razões mecânicas.
OBSERVAÇÃO: esses valores são mutuamente relacionados. Portanto, o valor mínimo real
usado pelo software RT Elements para um determinado item pode ser maior que o valor mínimo
especificado aqui. Por exemplo, a abertura mínima para lâminas abertas não pode ser menor que
o espaçamento mínimo entre lâminas em movimento. 

Componente Função

Open Leaf Pairs Permite que você especifique uma abertura mínima para um par de lâmi-
nas abertas.

Static (hardware
constraint)

Especifica o espaçamento mínimo entre lâminas de pares de lâminas fe-
chadas e sem movimento (estáticas) exigido por este modelo de MLC.
OBSERVAÇÃO: para muitos MLCs este parâmetro é igual a 0 mm, o que
significa que o software RT Elements pode produzir planos com lâminas
nominalmente fechadas (espaçamento entre lâminas de 0 mm). 

Aba MLC
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Componente Função

Inside field (bet-
ween jaws)

Permite especificar um espaçamento mínimo entre lâminas que seja aplicá-
vel a todos os pares de lâminas que não estejam totalmente cobertos pelo
par de colimadores primários que se move perpendicularmente às lâminas
do MLC. Insira o valor de limitação de seu modelo de MLC; na maior parte
dos casos esse parâmetro é igual a 0 mm.

Moving leaves
for VMAT or Dy-
namic Conformal
Arcs

Aplicável a pares de lâminas quando pelo menos uma lâmina de um par de
lâminas se move de um ponto de controle para outro. Insira o valor de limi-
tação do seu modelo de MLC. Esse pode ser o valor reconhecido por seu
sistema Record and Verify. O valor padrão é determinado pelo MLC sele-
cionado (consulte a página 100). Em condições normais, esse valor não
precisa ser alterado.

Área Convention

Componente Função

MLC Geometry Informação descritiva.

MLC Model O nome exibido na lista de perfis de máquina do RT Elements.

MLC Manufacturer

Ao executar a exportação de plano em DICOM RT, este valor é definido
como o valor do atributo MANUFACTURER do DICOM na Beam Sequen-
ce, se a configuração “Manufacturer” estiver definida como MLC no arqui-
vo Export Platform.

MLC Clearance Define a distância do isocentro até a parte mais baixa do MLC. Este parâ-
metro será totalmente ativado em versões futuras do software.

Área Leaf Positioning

Componente Função

Leaf Adaption
A adaptação de lâmina permite definir como as lâminas se adaptam ao for-
mato do tumor (consulte a página 31).
• Outline: move a lâmina para a frente, até que sua borda anterior alcance

o contorno do tumor.
• Average: as lâminas se movem para a frente, até que o meio da lâmina

(centro entre as bordas superior e inferior) alcance o contorno do tumor.
• Inline: as lâminas se movem para a frente, até que a borda posterior al-

cance o contorno do tumor.

Preferred Home
Position

Por padrão, o software RT Elements posiciona os pares de lâminas fecha-
das na posição central, mais à esquerda ou mais à direita, dependendo do
que for especificado neste campo.
OBSERVAÇÃO: a posição real de um par de lâminas fechadas depende do
algoritmo de sequenciamento de lâminas do software RT Element. Além dis-
so, você pode especificar uma posição definida pelo usuário no sistema de
coordenadas da IEC 1217 (o lado esquerdo é negativo e o lado direito é po-
sitivo). 
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Componente Função

Minimum off-
center distance
for closed lea-
ves (inside field)

Este parâmetro permite definir uma distância fora do centro mínima de pares
de lâminas fechadas dentro do campo (consulte também Inside field (bet-
ween jaws)) para reduzir a fuga de radiação. Esta configuração é especial-
mente importante quando o campo Preferred Home Position é definido co-
mo Middle.
OBSERVAÇÃO: devido a restrições mecânicas do MLC, a posição fora do
centro real pode ser diferente para determinados campos. 

Number of
Guard Leaves

Esta configuração somente é ativada quando o seu modelo de MLC é com-
patível com “guard leaves”, como alguns MLCs Elekta. Você pode especifi-
car 0, 1 ou 2 “guard leaves”.

Aba MLC
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5.4.6 Salvando perfis de máquina

Função Salvar

Para salvar o perfil de máquina atual, selecione Save no menu Profile.
Os nomes de arquivo são automaticamente gerados.
Se você carregar um perfil de máquina de um arquivo .zip, o perfil de máquina será salvo no
local de perfis de máquina definido pelo suporte da Brainlab. Os dados do arquivo .zip não são
modificados.

Confirmação

Figura 57  

Quando o perfil de máquina é salvo, o software exibe uma mensagem.
Essa mensagem recomenda que todos os valores de doses inseridos sejam verificados antes do
tratamento do paciente, usando procedimentos de verificação de dose absolutos e relativos.
A Brainlab também recomenda fortemente que um tratamento de fantoma seja executado antes
da aplicação da primeira fração do tratamento para cada paciente.

Restrições

Não será possível salvar suas alterações se:
• Ocorrer falta de dados para qualquer energia (entradas de energia são marcadas com um X

vermelho na lista de energias).
• Você tiver editado as prioridades do perfil de máquina, mas não tiver preenchido todas as

páginas do assistente (consulte a página 99). Este pode ser o caso, por exemplo, se você
cancelar o assistente de propriedades ao importar um perfil de máquina do iPlan RT Dose 4.x
(consulte a página 90).

• O perfil de máquina já tiver sido aprovado (consulte a página 114).
OBSERVAÇÃO: perfis de máquina salvos pelo Physics Administration 5.5 não podem ser
abertos no Physics Administration 5.0 ou em versões anteriores. 
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5.4.7 Aprovando perfis de máquina

Informações básicas

Perfis de máquina não aprovados geram uma mensagem de aviso quando são selecionados no
software RT Elements. Para ser usado no tratamento de pacientes, um perfil de máquina deve
ser aprovado, juntamente com os parâmetros de energia correspondentes (consulte a página
127).
Os perfis de máquina devem ser aprovados pelo físico responsável para confirmar que foram
validados.

Função Aprovar

Para aprovar o perfil de máquina atual, acesse Approve and Save no menu Profile.

Janela de diálogo Approve and Save

Figura 58  

Na janela de diálogo Approve and Save:
• Revise cuidadosamente os dados do perfil de máquina e as informações de verificação

fornecidas.
• Quando estiver seguro de que os dados correspondem aos seus requisitos, insira seu nome

de usuário e sua senha e selecione Approve and Save.
A aprovação do perfil é indicada na barra de status.
OBSERVAÇÃO: você pode aprovar um perfil de máquina mesmo que a validação de dados e as
verificações de plausibilidade mostrem avisos e erros. 

Aprovando perfis de máquina
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Parâmetros de energia não aprovados

Figura 59  

Se o perfil de máquina contiver pelo menos um parâmetro de energia não aprovado, uma
mensagem será exibida para informar que energias não aprovadas não resultarão em um perfil
de máquina aprovado para essa energia.

Modificações subsequentes

Se você modificar os dados, o status de aprovação será redefinido para “modificado”, indicando
alterações não salvas.
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5.5 Editando parâmetros de energia

Informações básicas

Um perfil de máquina no Physics Administration pode armazenar dados de feixe para várias
energias. O software RT Elements seleciona um perfil de máquina e a energia correspondente
para o planejamento do tratamento.

Adicionando ou removendo energias

Figura 60  

A lista de energias pode ser modificada na aba General Parameters da janela de diálogo
Properties (consulte a página 104).
A lista de energias também pode ser modificada por meio das entradas correspondentes no
menu Current Energy e no menu de contexto de listas de energias.
É possível adicionar/remover energias sem modificar parâmetros definidos para energias não
afetadas.
Se a energia atual for aprovada, vários itens serão desativados.

Importar dados de outro perfil de máquina

Figura 61  

Editando parâmetros de energia
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O Physics Administration 4.5 e versões anteriores suportavam uma única energia por perfil de
máquina. O Physics Administration 5.0 introduziu a possibilidade de armazenar dados de feixe
para várias energias em um perfil de máquina. A função Import Data from another Machine
Profile do menu de contexto de energia (veja acima) permite importar dados de feixe de outro
perfil de máquina compatível na energia atualmente selecionada.
Se a energia atual já contiver dados, uma caixa de mensagem será exibida para perguntar se os
dados existentes devem ser substituídos.
A janela de diálogo de importação é semelhante à janela de diálogo Open Profile (consulte a
página 88). Apenas os perfis de máquina e as energias compatíveis com a energia atual são
mostradas na lista.

Editando parâmetros

Figura 62  

Para editar os parâmetros da energia selecionada, selecione Set Parameters.
OBSERVAÇÃO: esta função também pode ser iniciada no menu Current Energy. 

A janela de diálogo Energy Parameters permite a edição de parâmetros relacionados à energia,
tais como limites de MU ou dados de feixe. Esses dados são armazenados separadamente para
cada energia. Se o seu perfil de máquina contiver várias energias, você precisará configurar
esses parâmetros para cada energia.
A janela de diálogo de parâmetros de energia consiste em várias abas. Dependendo das
configurações atuais, algumas abas podem estar desabilitadas. Se alguma aba for mostrada com
uma cruz vermelha ao lado do nome, o botão OK permanecerá desativado. As abas com cruzes
vermelhas precisam ser abertas para que todas as informações necessárias sejam verificadas e
configuradas.
OBSERVAÇÃO: quando os parâmetros de energia são aprovados (consulte a página 127), os
valores das abas passam a ser “somente para leitura”. Para editar parâmetros, você deverá
remover a aprovação. 
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Se algumas configurações estiverem ausentes, ou estiverem definidas com um valor inválido,
talvez não seja possível selecionar outra aba. Se algumas configurações estiverem ausentes ou
definidas com um valor inválido, você não poderá sair da janela de diálogo selecionando OK.
Você deve definir ou corrigir a configuração antes de alterar ou inserir outros dados.
Algumas mensagens de status são mostradas abaixo das abas. Essas mensagens indicam o
motivo da desativação do botão OK ou da impossibilidade de acessar outra aba.
Você pode usar as combinações de teclas Ctrl + PgDown/Ctrl + PgUp para acessar a próxima
aba/aba anterior.

Editando parâmetros de energia
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5.5.1 Parâmetros de energia - configurações do acelerador

Conteúdo da aba

Figura 63  

Energia/modalidade

Componente Função

Energy Modality/Quality
Index

O índice de qualidade (energia) de seu perfil de feixe. O índice de
qualidade (QI) é definido para um campo de 100 x 100 mm², de
acordo com a publicação [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
em que TPR(d) é a razão tecido-fantoma na profundidade d.
OBSERVAÇÃO: QI não se aplica quando o perfil de feixe não pos-
sui filtro aplainador (FFF). 

Flattening Filter Indica se o Linac opera com um filtro padrão, um filtro estereotático
ou sem filtro aplainador.

Nominal Energy for DI-
COM export

A energia do feixe usada para exportação para DICOM não precisa
ser idêntica à energia selecionada em Energy Modality/Quality In-
dex.
Por exemplo, se o Linac e o sistema R&V operam com configura-
ções de energia BJR17, você pode selecionar uma energia [BJR25]
de 15 MV (com uma profundidade de pico de dose de 29 mm) e con-
figurar a energia nominal como 16 MV.
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Componente Função

Use dummy beam data
for Brainlab acceptan-
ce.

Quando ativada, esta energia pode ser usada apenas para aceita-
ções.
Desative a energia para alterar um perfil de aceitação para um perfil
de máquina normal. Nesse caso, todos os parâmetros de algoritmo
de dose devem ser definidos pelo usuário (processo análogo ao iní-
cio de um novo perfil de máquina).

Colimador multilâmina

Componente Função

Maximum Field Size Li-
mitation

Este campo é “somente para leitura” e depende do modo de filtro
aplainador da energia escolhida. O tamanho máximo de campo su-
portado é limitado para determinados filtros aplainadores, como o fil-
tro Stereotactic (SRS).

Support Dynamic Leaf
Shift

Ative esta caixa de seleção para ter a capacidade de usar um deslo-
camento de lâmina radiológico dinâmico para tratamentos com
VMAT. Isto requer o cálculo do deslocamento dinâmico de lâmina
(consulte a página 122).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

Esta configuração permite selecionar o deslocamento radiológico de
lâmina usado para tratamentos com VMAT quando a opção Support
Dynamic Leaf Shift está ativada.
A extensão da diferença de planos VMAT quando esta configuração
é alterada varia em função da máquina e dos dados de feixe utiliza-
dos.

Taxas de dose

Componente Função

Supported Do-
se Rates

Lista as taxas de dose suportadas pelo Linac selecionado, em UM por minu-
to. As taxas de dose definidas neste campo (valores separados por vírgula)
podem ser usadas pelo software RT Elements. A taxa de dose real seleciona-
da depende do aplicativo RT Element. Consulte também Allowed Dose Rate
Values na página 106.
A taxa de dose usada é exportada durante a exportação do Plano em DICOM
RT.

Default Dose
Rate

Define a taxa de dose padrão que será usada pelo software RT Elements pa-
ra tratamentos sem VMAT.

MU e limites de tratamento

Componente Função

MU and Treatment Limits

Maximum Time
per Treatment

Configura o tempo máximo de feixe ativo permitido por fração para um fei-
xe ou arco único no software RT Elements. Este valor é levado em consi-
deração durante a validação do plano.
Para arcos degenerados (os ângulos de início e parada do gantry são
idênticos), o valor máximo de feixe de MU é usado.

Normal Dose Technique

Parâmetros de energia - configurações do acelerador
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Componente Função

Maximum MU

Configura o máximo de unidades monitoras permitidas por fração para um
único feixe ou arco no software RT Elements. Este valor é levado em con-
sideração durante a validação do plano.
Se a opção Support High Dose Technique não estiver ativada, esses va-
lores serão usados para determinar se um elemento precisa ser aplicado
em várias partes.

Minimum MU per
Arc Degree

Configura o mínimo de UMs permitidas para o Linac selecionado por movi-
mento de grau simples e por fração para tratamentos com arco. Este valor
é levado em consideração durante a validação do plano.

Maximum MU per
Arc Degree

Configura o máximo de UMs permitidas para o Linac selecionado por mo-
vimento de grau simples e por fração para tratamentos com arco. Este va-
lor é levado em consideração durante a validação do plano.
Se a opção Support High Dose Technique não estiver ativada, esses va-
lores serão usados para determinar se um elemento precisa ser aplicado
em várias partes.

Support High Do-
se Technique

Quando esta caixa de seleção está ativada, é possível definir limites adi-
cionais de UM. Esses limites devem ser maiores que os limites correspon-
dentes na seção Normal Dose Technique. Se os limites especificados
nesta seção não forem diferentes dos limites correspondentes de Normal
Dose Technique, a opção será automaticamente desativada.
Se as UMs de uma parte forem maiores que os limites especificados na
seção Normal Dose Technique, a exportação DICOM configurará High
Dose Technique como “SRS”.
Maximum MU: Configura o máximo de unidades monitoras permitidas por
fração para um único feixe ou arco no software RT Elements para o modo
High Dose Technique. Este valor é levado em consideração durante a vali-
dação do plano.
OBSERVAÇÃO: para arcos degenerados (os ângulos de início e parada
do gantry são idênticos), o valor de feixe de Maximum MU é usado. 

Maximum MU per Arc Degree: Configura o máximo de UMs permitidas
para o Linac selecionado por movimento de grau simples e por fração pa-
ra tratamentos com arco. Este valor é levado em consideração durante a
validação do plano.

Usando dados fictícios para aceitação

Parâmetros de energia baseados em dados de feixe fictícios não podem ser usados para
tratamento de pacientes. No entanto, esses dados podem ser usados para aceitações, para
verificar o acelerador, o dispositivo de bloqueio e os parâmetros e as configurações de
exportação (consulte a página 29).
Os dados de feixe fictícios usados para um perfil de aceitação não podem ser modificados.
Portanto, a janela de diálogo Properties não mostra as abas Pencil Beam ou Monte Carlo e as
grades de dados contêm dados fictícios “somente para leitura”.
O checksum relacionado à máquina (consulte a página 92) pode ser usado para verificar se as
configurações de máquina de um perfil de aceitação e de um perfil de máquina são as mesmas.

PERFIS DE MÁQUINA
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5.5.2 Parâmetros de energia - Pencil Beam

Conteúdo da aba

Figura 64  

Se essa energia usar dados brutos de Pencil Beam, você não poderá editar nenhum item nesta
janela de diálogo. Ao invés disso, você deverá usar o item Import new Raw Data file ou Edit
Raw Data (consulte a página 128).
Para medir os parâmetros abordados nesta seção, consulte detalhes adicionais no Manual de
Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.

Componente Função

Source Isocenter
Distance Este valor é configurado como 1.000 mm e não pode ser alterado.

Source Surface
Distance

Insira a distância fonte-superfície (SSD) dos dados de Pencil Beam. Esta é
a SSD usada para a saída nominal do Linac, medição do fator de espalha-
mento e medição da PDD.

Measurement
Depth

Insira a profundidade da medição dos dados de Pencil Beam. Esta é a pro-
fundidade usada para a saída nominal do Linac, medição do fator de espa-
lhamento e medição da PDD.

Nominal Linac
Output

Insira a saída nominal do Linac medida em Gy/100 UM, para a SSD e a
profundidade de medição definidas acima e o tamanho de campo quadrado
especificado.

Parâmetros de energia - Pencil Beam
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Componente Função

Dose Profile Se-
lection

Define o modelo de perfil de dose a ser usado. O modelo de perfil de dose
define o espectro de energia usado para a criação do kernel de Pencil Be-
am. Atualmente há apenas um perfil de dose genérico por energia. Portan-
to, a lista mostra apenas a entrada genérica. Se um perfil de máquina tiver
sido carregado, o nome será mostrado como Generic x MV (loaded).

Parameters for
Source Function
Correction

A correção da função de fonte é uma forma empírica de simular uma fonte
de feixe estendida e outros efeitos que se dissipam para fora das bordas do
feixe. O software realiza a convolução de uma curva gaussiana com uma
determinada amplitude e uma largura especificada (Sigma é uma medição
para a largura) com a distribuição de dose calculada. Isto influencia apenas
a região de penumbra.
O Physics Administration suporta duas correções de função de fonte,
que são definidas pelo Sigma e pela amplitude de duas profundidades:
• Depth: define dois valores de profundidade em que os parâmetros da

função de fonte são definidos (profundidade 1 na coluna esquerda, pro-
fundidade 2 na coluna direita).

• Sigma: define a largura da correção da função de fonte para as duas
profundidades definidas acima.

• Amplitude: define a amplitude da correção da função de fonte para as
duas profundidades definidas acima. Se a amplitude for de 0% para as
duas profundidades, a correção da função de fonte será desativada (not
used).

Consulte a página 57.

Radiologic Field

As configurações nesta seção são usadas para manipulação de campos ra-
diológicos do sistema RT Elements, (consulte a página 31).
• Leaf Shift Static: o deslocamento estático de lâmina define o aumento

não negativo no tamanho do campo (por borda de campo) na direção da
lâmina, devido ao design arredondado da borda da lâmina

• Leaf Shift Dynamic: este deslocamento constante não negativo é aplica-
do a cada posição de lâmina (i.e., às bordas das lâminas) quando o item
Radiological Leaf Shift for VMAT treatments é definido como Leaf
Shift Dynamic
OBSERVAÇÃO: este recurso é ativado apenas quando Support Dyna-
mic Leaf Shift é ativado na aba Accelerator Settings. 

• Tongue and Groove Size: O tamanho de tongue-and-groove representa
a diminuição não negativa do tamanho do campo (por borda de campo)
perpendicular à direção da lâmina, devido ao desenho de tongue-and-
groove das lâminas.

Consulte a página 57.

Leakage for
Open Jaws

Representa a fuga de fundo para colimadores primários abertos e MLC fe-
chado, usada para cálculo de dose de Pencil Beam.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Representa a fuga de fundo para colimadores primários fechados e MLC
fechado, usada para cálculo de dose de Pencil Beam.

O uso dos botões Edit Raw Data, Import New Raw Data file e Remove Raw Data é descrito na
página 128.
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Fechando a janela de diálogo de parâmetros de energia

Figura 65  

Se a janela de diálogo Energy Parameters for fechada com o botão OK e a Nominal Linac
Output do algoritmo Pencil Beam tiver sido alterada e um perfil de dose de Monte Carlo tiver sido
selecionado, o software exibirá uma mensagem solicitando que você assegure a consistência.

Parâmetros de energia - Pencil Beam
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5.5.3 Parâmetros de energia - Monte Carlo

Informações básicas

O software Physics Administration não pode ser usado para criar dados de perfil de dose de
Monte Carlo para o algoritmo de dose Monte Carlo.
O Physics Administration permite que você ajuste a saída nominal do Linac para o perfil de
dose de Monte Carlo. Os outros parâmetros do perfil de dose de Monte Carlo não podem ser
alterados.
• Você deve primeiro inserir os dados de feixe de Monte Carlo no Physics Administration

(consulte a página 73) e então depois enviar o arquivo de dados brutos (.xmcdat) para
processamento pela Brainlab.

• Detalhes sobre a aquisição de dados de medição de feixe para o algoritmo Monte Carlo são
fornecidos no capítulo de medição de feixe do Manual de Referência Técnica - Princípios de
Física da Brainlab.

• A Brainlab fornece um arquivo de perfil de feixe para Monte Carlo, que deve ser salvo no
diretório de importação de perfis de dose para Monte Carlo; use o software Physics
Administration para importar o arquivo.

Conteúdo da aba

Figura 66  

Componente Função

Add Monte Carlo
Dose Profile

Ative esta função para incluir dados de perfil de dose de Monte Carlo na
energia atual. Se esta opção não for marcada, as listas Nominal Linac
Output e Monte Carlo Dose Profile Selection serão desativadas.
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Componente Função

Nominal Linac
Output

Se o perfil de dose de Monte Carlo for armazenado na versão 2, insira a
saída nominal do Linac medida em Gy/100 MU para o tamanho de campo
quadrado e SSD fornecidos (definidos no arquivo .xmcdat).
A edição da saída nominal do Linac exige dados de referência. Os perfis de
dose de Monte Carlo armazenados na versão 1 não contêm dados de refe-
rência. Portanto, os perfis de dose de Monte Carlo da versão 1 precisam
ser atualizados para a versão 2. Para isso, importe os dados requeridos do
arquivo original de dados brutos de Monte Carlo (.xmcdat) que foi enviado
à Brainlab para processamento. Selecione Import e abra o arqui-
vo .xmcdat correspondente. Uma mensagem de erro será exibida se não
houver correspondência entre este arquivo e o perfil de dose de Monte Car-
lo atualmente selecionado.

Monte Carlo Do-
se Profile Selec-
tion

• Clique duas vezes no diretório localizado acima da lista de seleção de
perfis para abrir uma janela do Windows Explorer. Se o diretório não exis-
tir, o software perguntará se você deseja criá-lo.

• A seleção mostra o perfil de dose de Monte Carlo atual.
• Todos os arquivos válidos com extensão .xmcdat podem ser importados

do diretório definido.
• Se a energia dos perfis importados corresponder à energia atual e o mo-

delo do MLC de Monte Carlo corresponder ao modelo de MLC definido
na aba General Settings e nos parâmetros de MLC, a entrada será mos-
trada em preto e poderá ser selecionada.

• Se a caixa de seleção Show unsupported profiles in list estiver ativa-
da, as entradas não correspondentes serão mostradas em cinza claro e
não poderão ser selecionadas.

• O texto de status abaixo da lista mostra a quantidade total de perfis reco-
nhecidos e a quantidade de perfis válidos que equivalem ao modelo de
MLC selecionado e à seleção de energia exibidos.

Fechando a janela de diálogo de parâmetros de energia

Figura 67  

Se a janela de diálogo Energy Parameters for fechada com o botão OK e a Nominal Linac
Output do algoritmo Monte Carlo tiver sido alterada (pela edição do valor da saída nominal do
Linac ou pela seleção de outro perfil de dose de Monte Carlo), o software exibirá uma mensagem
solicitando que você assegure a consistência.

Parâmetros de energia - Monte Carlo
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5.5.4 Aprovando parâmetros de energia

Informações básicas

Para ser usado para tratamento de pacientes, um perfil de máquina deve ser aprovado,
juntamente com os parâmetros de energia correspondentes.
OBSERVAÇÃO: dados de feixe fictícios para aceitação pela Brainlab (consulte a página 119) não
podem ser aprovados. 

Janela de diálogo de aprovação

Figura 68  

Na janela de diálogo Approve:
• Revise cuidadosamente os parâmetros de energia e as informações de verificação fornecidas
• Quando estiver seguro de que os dados correspondem aos seus requisitos, insira seu nome

de usuário e sua senha e selecione Approve.
A aprovação dos parâmetros de energia é indicada na lista de energias (consulte a página 84).
OBSERVAÇÃO: você pode aprovar parâmetros de energia mesmo que a validação de dados e
as verificações de plausibilidade mostrem avisos e erros. 

OBSERVAÇÃO: esta função também pode ser iniciada no menu Current Energy. 

Como remover a aprovação

Quando uma energia é aprovada, o botão Approve é alterado para Remove Approval. Os
dados de energia aprovados são “somente para leitura”. As informações de aprovação podem ser
revisadas na aba Approval Information dos parâmetros de Energy.
Para remover uma aprovação, selecione Remove Approva.
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5.6 Usando dados brutos com perfis de máquina

Informações básicas

A janela de diálogo Energy Parameters correspondente (consulte a página 122) define se um
perfil de máquina utiliza dados brutos para uma energia.
Para energias que usam dados brutos, os dados de perfis de feixe são importados do arquivo de
dados brutos. Nesse caso, determinados valores de parâmetros de energia são “somente para
leitura”. Como consequência, alguns itens do painel de controle são desativados e as grades são
“somente para leitura” (o cabeçalho da tabela contém o texto (read-only)).

Como alterar dados dosimétricos

Para alterar quaisquer dados dosimétricos (perfil de feixe):

Etapa

1. Abra a janela de diálogo Set Parameters para a energia correspondente.

2. Selecione a aba Pencil Beam.

3. Edite e importe novos dados brutos usando os botões Edit Raw Data e Import new Raw
Data file.

Quando um perfil de máquina com dados brutos é salvo, as informações de dados brutos são
automaticamente armazenadas com os dados do perfil de máquina. Portanto, quando esse perfil
de máquina for reaberto, as informações de dados brutos serão automaticamente carregadas do
diretório de dados de perfis de máquina.

Usando dados brutos com perfis de máquina
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5.6.1 Modificando dados brutos de perfil de máquina

Editando dados brutos

Figura 69  

Você pode usar a função Edit Raw Data para editar dados brutos diretamente, usando o modo
de edição “no local”. A interface de usuário é alternada para dados brutos de Pencil Beam.
No modo de edição “no local”, o título do aplicativo exibe Raw data editing for machine profile
Beam-data-Name. Além disso, os menus Navigate e Raw Data contêm os itens Cancel Editing
e End Editing.
Os dados brutos podem ser salvos e aprovados no modo de edição “no local”. Não é possível
abrir um arquivo de dados brutos existente enquanto o modo de edição “no local” está ativo.
Como alternativa, use a função Import new Raw Data file.
Não é possível gerar um novo arquivo de dados brutos enquanto o modo de edição “no local”
está ativo.
A seleção de máquina e energia são desativadas para edição “no local” na janela de diálogo
Properties, para assegurar a consistência dos dados.
Para possibilitar a transferência de dados brutos alterados para o perfil de máquina, os dados
brutos precisam ser aprovados. Se os dados não forem aprovados, a janela de diálogo de
aprovação serão exibidas quando a função End Editing for executada.
Quando o perfil de máquina é salvo, os dados brutos atualizados são automaticamente salvos
junto com os dados de perfil de máquina.
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Como importar um novo arquivo de dados brutos

Clique em Import new Raw Data File para importar um novo arquivo de dados brutos aprovado.
O novo arquivo deve corresponder à máquina atualmente selecionada. Se o arquivo selecionado
não for aprovado ou não corresponder à máquina atual, ocorrerá uma falha na importação e
nenhum dado será modificado.

Removendo dados brutos

Selecione este botão para remover os dados brutos. Os parâmetros de Pencil Beam e as tabelas
de dados são restaurados.

Modificando dados brutos de perfil de máquina
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5.6.2 Interpolação de dados para Pencil Beam

Informações básicas

Os perfis de máquina armazenam os dados dosimétricos (dados de feixe) em tabelas (consulte a
página 97). Essas tabelas são definidas por um conjunto de valores de linhas e cabeçalhos de
colunas, bem como um valor de dose para cada entrada. Não é possível ter células vazias em
nenhuma tabela.

Espalhamento

A tabela de espalhamento é simplesmente copiada dos dados brutos. Nenhuma alteração é
realizada.
OBSERVAÇÃO: a normalização apropriada é realizada pelo algoritmo Pencil Beam no software
RT Elements. 

Dose em profundidade

Como a dose em profundidade pode ter diferentes posições de CAX para diferentes tamanhos de
campo de MLC/colimador primário, o software Physics Administration executa uma
interpolação para um intervalo de profundidades comum. A profundidade mínima desse intervalo
comum é de 0 mm e a profundidade máxima desse intervalo é igual ao valor máximo da posição
do CAX usado para qualquer tamanho de campo.
Os dados de dose em profundidade de cada tamanho de campo são transformados no intervalo
de profundidade comum, em incrementos de 1 mm. A extrapolação constante é usada para
profundidades menores que o valor mínimo de profundidade do tamanho do campo. A
interpolação linear é usada até o valor máximo de profundidade do tamanho do campo. Para
valores de profundidade maiores que o valor máximo de profundidade, a extrapolação
exponencial é usada. Dois pontos são usados para definir a extrapolação exponencial: a
profundidade máxima e uma profundidade intermediária (profundidade aproximadamente na
média entre a dose de profundidade máxima e a profundidade máxima).
OBSERVAÇÃO: a normalização apropriada é realizada pelo algoritmo Pencil Beam no software
RT Elements. 

OBSERVAÇÃO: uma extrapolação adicional pode ser usada para cálculo de dose (consulte a
descrição do algoritmo no Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab). 

Fatores radiais

Os fatores radiais são definidos no arquivo de dados brutos como uma função definida em partes
ou como coeficientes de um polinômio (consulte a descrição do algoritmo na página 145).
A tabela de fatores radiais usa um intervalo de raio de 0 mm até um valor máximo dependente do
MLC e um tamanho de passo dependente do MLC. Para um cálculo de dose típico, apenas um
pequeno subconjunto é necessário.
Fatores radiais baseados em dados brutos são sempre definidos em uma configuração
isocêntrica (mesmo que os perfis diagonais tenham sido medidos com uma configuração SSD
fixa).
OBSERVAÇÃO: uma extrapolação adicional pode ser usada para cálculo de dose (consulte a
descrição do algoritmo no Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab). 
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6 TABELAS DE CONVERSÃO
DE UNIDADE HOUNSFIELD
EM DENSIDADE DE
ELÉTRONS

6.1 Introdução

Informações básicas

Os algoritmos de dose da Brainlab exigem informações de densidade de elétrons (ED). O
algoritmo Pencil Beam usa ED para comprimento de trajetória e o algoritmo Monte Carlo usa ED
para calcular a densidade de massa. Para obter informações adicionais, consulte os capítulos
correspondentes do Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.
As tabelas de conversão de unidade Hounsfield (HU) em densidade de elétrons (ED) são usadas
para converter valores específicos de tomógrafos HU-ED. Os valores de ED são considerados
em relação à água. A conversão HU-ED é baseada em uma função linear definida em partes, que
converte números HU entre -1.000 e 3.071 em valores ED relativos entre 0,0 e 4,0.

Aviso
Verifique a exatidão dos dados na tabela de conversão HU-ED antes de aprovar e usar
esses dados.

TABELAS DE CONVERSÃO DE UNIDADE HOUNSFIELD EM DENSIDADE DE ELÉTRONS
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6.2 Edição de tabelas de conversão

Definição e edição de tabelas

②
③

④

①

Figura 70  

Selecione Define and Edit em Hounsfield to Electron Density Conversion Tables no menu
Navigation para exibir a janela de diálogo.

Nº Componente Função

① Lista de tabelas de
conversão Uma lista das tabelas disponíveis para conversão HU-ED.

② Ponto de conver-
são

Ponto azul: a conversão individual equivalente inserida na tabela
selecionada é mostrada como pontos de conversão na curva.

③ Curva de conver-
são

Linha vermelha: os dados contidos na tabela de conversão selecio-
nada são mostrados como uma curva de conversão.

④ Região plausível Área em cinza escuro: um intervalo muito rudimentar de valores
plausíveis.

Feche a janela de diálogo usando:
• Apply & Close para armazenar todas as alterações no sistema de arquivos e tornar as

alterações visíveis no sistema RT Elements.
• Discard & Cancel para descartar todas as alterações. Os dados do sistema de arquivos não

serão modificados.

Status

O status da tabela de conversão HU-ED pode ser:
• No data set - empty table (Nenhum banco de dados - tabela vazia)

Edição de tabelas de conversão
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• Not approved - data set, but not approved (Não aprovado - banco de dados existente,
mas não aprovado)

• For Brainlab acceptance only (Apenas para aceitação pela Brainlab)
• Approved on … by … (Aprovado em ... por ...)

Apenas tabelas aprovadas ou tabelas For Brainlab acceptance only (consulte a página 29)
podem ser usadas no sistema RT Elements. Tabelas não aprovadas podem ser salvas com o
software Physics Administration, mas são ignoradas pelo software RT Elements.

Valores padrão de tabelas de conversão HU-ED

A tabela HU-ED padrão é baseada em [Schneider 1996]:
• ED = (HU + 1.000) ∕ 1.000, para -1.000 ≤ HU ≤ 47
• ED = (HU ∕ 1.827,15) +1,0213, para HU > 47

Como adicionar uma nova tabela

Figura 71  

Etapa

1. Selecione New para adicionar uma nova tabela.

2. Insira o nome do dispositivo de aquisição (usado como nome da nova tabela HU-ED). O
nome deve ser exclusivo e deve conter pelo menos três caracteres. Não é possível ter
duas tabelas com o mesmo nome.
Se a opção Initialize conversion table with default values estiver ativada, a nova tabe-
la será inicializada com a tabela padrão listada acima. Se esta opção estiver ativada, a
janela de diálogo Edit será aberta automaticamente quando o usuário selecionar OK pa-
ra sair desta janela de diálogo.
Se a opção Conversion table is for Brainlab acceptance only estiver ativada, uma ta-
bela de aceitação será criada (consulte a página 29). A tabela de aceitação sempre é ba-
seada na tabela padrão. Portanto, para uma tabela de aceitação HU-ED, a opção Initiali-
ze conversion table with default values está sempre ativada e não pode ser alterada
pelo usuário.

3. Pressione OK para criar uma nova tabela.
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Como editar tabelas existentes

Figura 72  

Etapa

1. Selecione a tabela e depois selecione Edit. Como alternativa, clique duas vezes em uma
entrada da lista de tabelas de conversão.
Se uma tabela aprovada for selecionada para edição, o sistema solicitará que você con-
firme que deseja editar a tabela. Quando uma tabela aprovada é editada, a aprovação é
automaticamente removida.
A lista mostra os pares de valores atuais de HU-ED da tabela.

2. Ajuste os pares de HU-ED, para que correspondam à curva de calibração do tomógrafo.
Os pontos de dados podem ser inseridos na lista em ordem arbitrária. Linhas vazias na
lista são ignoradas.
As tabelas de conversão devem atender aos seguintes requisitos:
• Os valores de HU devem estar entre -1.000 e 3.071.
• Os valores de ED devem estar entre 0,0 e 4,0.
• Os valores de ED devem crescer monotonicamente com os valores de HU.
• O par de valores HU -1.000, ED 0,00 é incluído em todas as tabelas de conversão e é

mostrado com fundo amarelo. Ele não pode ser modificado.
• Você deve definir o valor de ED correspondente ao valor de HU, +3.071.

3. Selecione OK para confirmar suas entradas. Os dados inseridos são verificados em com-
paração com valores plausíveis. Se os limites forem excedidos, uma mensagem de aviso
será exibida. Neste caso, verifique novamente os dados inseridos antes de aprová-los e
usá-los no tratamento.
OBSERVAÇÃO: tabelas For Brainlab acceptance only não podem ser editadas. 

4. Para excluir uma tabela, selecione a tabela e depois selecione Delete.

Edição de tabelas de conversão
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Etapa
A tabela será excluída da lista após a confirmação.

Como aprovar uma tabela existente

Figura 73  

Etapa

1. Selecione a tabela que deseja editar e depois selecione Approve.

2. Revise os dados da tabela de conversão HU-ED.
Quando estiver seguro de que os dados correspondem aos seus requisitos, insira seu
nome de usuário e sua senha e selecione Approve.
OBSERVAÇÃO: tabelas For Brainlab acceptance only não podem ser aprovadas. 

OBSERVAÇÃO: você deve sair da janela de diálogo Define and Edit Hounsfield Unit to
Electron Density Conversion Tables usando o botão Apply & Close para realmente
armazenar os dados aprovados no disco rígido e para usá-los no sistema RT Elements. 

TABELAS DE CONVERSÃO DE UNIDADE HOUNSFIELD EM DENSIDADE DE ELÉTRONS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 137



Como revisar uma tabela aprovada

Figura 74  

Etapa

1. Selecione uma tabela aprovada e depois selecione Review Approval.
As informações de aprovação, incluindo os comentários inseridos na aprovação, são
mostradas na janela de diálogo.

2. Selecione Remove Approval para remover a aprovação da tabela.

3. Selecione Cancel para sair da janela de diálogo.

Edição de tabelas de conversão
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7 APÊNDICE
7.1 Verificações de plausibilidade

Informações básicas

As verificações de plausibilidade executam a validação geral de dados.
Diferentes verificações são executadas, dependendo do:
• Modo de operação (Raw Data ou Machine Profile)
• Tipo do perfil de máquina (p.ex., colimadores multilâmina)

Essas verificações são descritas nas próximas seções.
OBSERVAÇÃO: comparações que usam dados de entrada são executadas usando uma
incerteza (absoluta) de 0,002 (p.ex., ≥ 1 na realidade é ≥ 0,998). Isso reduz mensagens de aviso
e erro baseadas em uma pequena quantidade de ruído. Não é possível ajustar este valor. 

APÊNDICE
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7.1.1 Dados brutos de Pencil Beam

Informações básicas

As seguintes verificações são executadas e as seguintes mensagens são exibidas para arquivos
de dados brutos de Pencil Beam (consulte a página 66).

Saída nominal do Linac

• A saída nominal do Linac inserida é verificada contra algumas configurações de calibração
comumente usadas (1 Gy/100 UM com desvio inferior a 2%), a menos que a saída nominal do
Linac seja inserida já normalizada. Os dados de dose em profundidade do perfil de máquina
são usados para a conversão. Se nenhuma condição de calibração for encontrada, um aviso
será exibido. Se várias correspondências forem encontradas, a correspondência mais próxima
será impressa.
- Calibração em SSD = SID = 1.000 mm na profundidade da dose de pico (dmax)
- Calibração em SSD = SID = 1.000 mm na profundidade de 50 mm
- Calibração em SSD = SID = 1.000 mm na profundidade de 100 mm
- Calibração no isocentro, na profundidade da dose de pico (dmax), (→SSD = SID-dmax)
- Calibração no isocentro, na profundidade de 100 mm (→SSD = 900 mm)
- Calibração em SSD = 900 mm na profundidade de 100 mm
- Calibração em SSD = 950 mm na profundidade de 50 mm
- Calibração em SSD = 900 mm, na profundidade de dose de pico (dmax)

• A profundidade da dose de pico (dose máxima) do PDD de 100 x 100 mm² é calculada e a
energia de feixe correspondente é interpolada a partir dos dados dmax da publicação [BJR25].
Se a energia não estiver usando feixes sem filtro aplainador, um aviso será exibido se esta
energia dmax apresentar uma diferença superior a 10% em relação à energia inserida. O
software exibirá um erro para desvios superiores a 50%. Se esta profundidade de dose de pico
for ambígua (p.ex., “pico duplo”), um erro será exibido e verificações adicionais que exigem o
parâmetro dmax não poderão ser executadas.

• O software calcula um índice de qualidade definido de acordo com a publicação
[FOLLOWILL1998] e a energia de feixe correspondente é interpolada a partir dos dados do
índice de qualidade da publicação [BJR25]. Se a energia não utilizar feixes sem filtro
aplainador, um aviso será exibido se esta energia de índice de qualidade apresentar uma
diferença superior a 10% em relação à energia inserida. O software exibirá um erro para
desvios superiores a 50%.
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595

Dose em profundidade

• Um erro será exibido se os dados de dose em profundidade para dois diâmetros do campo
forem os mesmos.

• Para cada curva de dose em profundidade, a profundidade de dose de pico (máxima) é
determinada. Se esta profundidade for ambígua (p.ex., “pico duplo”), um erro será exibido e
verificações adicionais que exigem o parâmetro dmax não poderão ser executadas.

• Um aviso será exibido se o intervalo de profundidade não cobrir o intervalo mínimo (2 mm
(0,25 * dmax) a 250 mm).

• Um aviso será exibido se o perfil de dose em profundidade não diminuir monotonicamente com
o aumento da profundidade, para profundidades maiores que 1,1 * dmax.

• Um erro será exibido se os tamanhos de campo não cobrirem o intervalo de 2*smallest-
leaf-width a maximum-MLC-field-size (definido como mínimo de (2*maximum-
opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-
device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y)).

• Um aviso será exibido se a relação PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) não aumentar
monotonicamente com o tamanho do campo.

Dados brutos de Pencil Beam
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• Uma observação será exibida se os dados de dose em profundidade não forem fornecidos
para o tamanho de campo recomendado.

OBSERVAÇÃO: para cada MLC, os tamanhos de campo de dose em profundidade
recomendados são armazenados em um arquivo binário fornecido pela Brainlab. Atualmente,
esses valores estão de acordo com a revisão 2.0 (ou mais recente) do Manual de Referência
Técnica - Princípios de Física da Brainlab. 

Adicionalmente, as seguintes verificações serão executadas se os dados de referência (consulte
a página 28) para o Linac e a energia selecionados estiverem disponíveis:
• Para profundidades no intervalo mínimo (2 mm (0,25*dmax) a 250 mm), um aviso será exibido

se os dados de dose em profundidade não estiverem dentro do intervalo de dados de
referência.

Espalhamento

• Um erro será exibido se os dados de espalhamento para dois tamanhos de campo de MLC ou
de colimador primário forem os mesmos.

• Um erro será exibido se os valores de espalhamento para diferentes tamanhos de campos de
colimadores primários tiverem sido definidos, mas os colimadores primários forem fixos.

• Um erro será exibido se nem todos os dados de espalhamento necessários forem medidos. Os
valores de espalhamento devem ser medidos para todas as configurações em que o campo do
MLC seja ≤ ao campo do colimador primário. Os valores para o campo do MLC maior que o
campo do colimador primário podem ser copiados conforme descrito no Manual de
Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab.

• Um erro será exibido se os tamanhos de campo do MLC e os tamanhos de campo do
colimador primário não cobrirem o intervalo de 2*smallest-leaf-width a maximum-MLC-
field-size (definido como mínimo de (2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel,
2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-
device-size-Y)). Nesse caso, assume-se que o tamanho máximo do dispositivo de
bloqueio do MLC não é maior que o tamanho dos colimadores primários.

• Um erro será exibido se algum valor de espalhamento normalizado for menor que 0,4 ou maior
que 1,2. A normalização é realizada no tamanho de campo quadrado da medição da saída
nominal do Linac.

• Um erro será exibido se os fatores de espalhamento não aumentarem monotonicamente com
o aumento dos tamanhos de campo (MLC e colimador primário).

• Uma observação será exibida se os valores de espalhamento para um tamanho de campo
(colimador primário ou MLC) recomendado não tiverem sido fornecidos.

OBSERVAÇÃO: para cada MLC, os tamanhos de campo de espalhamento recomendados são
armazenados em um arquivo binário fornecido pela Brainlab. atualmente, esses valores estão de
acordo com a revisão 2.0 (ou mais recente) do Manual de Referência Técnica - Princípios de
Física da Brainlab. 

Adicionalmente, uma mensagem será exibida e a seguinte verificação será executada se os
dados de referência (consulte a página 28) do Linac e da energia selecionados estiverem
disponíveis:
• Para cada tamanho de campo de colimador primário, um aviso será exibido se os dados de

espalhamento (como uma função do tamanho de campo do MLC) não estiverem dentro do
intervalo de dados de referência.

• Pequenas correções de fatores de saída de campo foram aplicadas, de acordo com a
publicação IAEA TRS Nº 483 [IAEA-483], aos dados de referência de espalhamento do
Physics Administration 5.5.

Perfis diagonais

• Um erro será exibido se os perfis diagonais para duas profundidades forem os mesmos.
• Um erro será exibido se o intervalo de profundidade dos perfis diagonais não cobrir o intervalo

mínimo de 5 mm a 300 mm.
• Uma observação será exibida se não houver dados de perfil diagonal para uma profundidade

recomendada.

APÊNDICE
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OBSERVAÇÃO: as profundidades do perfil diagonal recomendadas são armazenadas em um
arquivo binário fornecido pela Brainlab. atualmente, os valores estão de acordo com a revisão 2.0
(ou mais recente) do Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab. 

Adicionalmente, uma mensagem será exibida e a seguinte verificação será executada se os
dados de referência (consulte a página 28) do Linac e da energia selecionados estiverem
disponíveis:
• Um aviso será exibido se o perfil diagonal não estiver dentro do intervalo de dados de

referência.

O processamento dos perfis diagonais exige que as larguras (isocêntricas) do perfil estejam em
concordância com os tamanhos máximos de campo do MLC, que são armazenados para cada
MLC em um arquivo binário fornecido pela Brainlab. Atualmente, os valores estão de acordo com
a revisão 2.0 (ou mais recente) do Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da
Brainlab.

Perfis transversais

• Um erro será exibido se os perfis transversais para duas profundidades (ou direções) forem os
mesmos.

• Um erro será exibido se o intervalo de profundidades dos perfis transversais não cobrir o
intervalo mínimo de profundidade de dmax ± 2 mm (dmax de acordo com a publicação [BJR25])
a 200 mm.

• Uma observação será exibida se não houver dados de perfil transversal para uma
profundidade recomendada.

OBSERVAÇÃO: as profundidades de perfil transversal recomendadas são armazenadas em um
arquivo binário fornecido pela Brainlab. Atualmente, esses valores estão de acordo com a revisão
2.0 (ou mais recente) do Manual de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab. 

OBSERVAÇÃO: o processamento dos perfis transversais exige um determinado formato de MLC,
que é armazenado em um arquivo binário fornecido pela Brainlab. Atualmente, esses valores
estão de acordo com a revisão 2.0 (ou mais recente) do Manual de Referência Técnica -
Princípios de Física da Brainlab. Um perfil x transversal sempre possui um pico e um perfil y
transversal sempre possui três picos. 

Deslocamento dinâmico de lâmina

• Um aviso será exibido se a diferença entre a fuga do MLC (em %) calculada a partir dos dados
de deslocamento dinâmico de lâmina e a fuga do MLC definida na seção Nominal Linac
Output for superior a 0,5%. Como as configurações (SSD, profundidade) usadas para
determinar esses dois valores são diferentes (e diferentes detectores podem ter sido usados),
é possível que haja desvios entre esses dois valores.

• Um aviso será exibido se a velocidade requerida da lâmina for maior que a velocidade máxima
da lâmina do MLC.

• Um aviso será exibido se o deslocamento estático da lâmina (determinado a partir dos perfis
transversais) e o deslocamento dinâmico da lâmina apresentarem uma diferença superior a
30%.

OBSERVAÇÃO: geralmente, o deslocamento dinâmico de lâmina é quase igual ao deslocamento
estático de lâmina. Portanto, a Brainlab recomenda a verificação de 30% como regra prática. 

Dados brutos de Pencil Beam
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7.1.2 Perfis de máquina de Pencil Beam

Informações básicas

As verificações a seguir são executadas e uma mensagem é exibida para perfis de máquina com
dados de Pencil Beam (consulte a página 92).

Saída nominal do Linac

• A saída nominal do Linac inserida é verificada contra algumas configurações de calibração
comumente usadas (1 Gy/100 UM com desvio inferior a 2%), a menos que a saída nominal do
Linac seja inserida já normalizada. Os dados de dose em profundidade do perfil de máquina
são usados para a conversão. Se nenhuma condição de calibração for encontrada, um aviso
será exibido. Se várias correspondências forem encontradas, a correspondência mais próxima
será impressa.
- Calibração em SSD = SID = 1.000 mm na profundidade da dose de pico (dmax)
- Calibração em SSD = SID = 1.000 mm na profundidade de 50 mm
- Calibração em SSD = SID = 1.000 mm na profundidade de 100 mm
- Calibração no isocentro, na profundidade da dose de pico (dmax), (→SSD = SID-dmax)
- Calibração no isocentro, na profundidade de 100 mm (→SSD = 900 mm)
- Calibração em SSD = 900 mm na profundidade de 100 mm
- Calibração em SSD = 950 mm na profundidade de 50 mm
- Calibração em SSD = 900 mm, na profundidade de dose de pico (dmax)

• Se o perfil de máquina contiver dados de dose de Monte Carlo, o software verificará a
concordância entre a saída nominal do Linac dos dados de Monte Carlo e a saída nominal do
Linac dos dados de Pencil Beam. Para diferenças ≤ 1%, nenhum aviso será exibido; para
diferenças entre 1% e 5%, um aviso será exibido; para diferenças acima de 5%, um erro será
exibido.

• A profundidade da dose de pico (dose máxima) do PDD de 100 x 100 mm² é calculada e a
energia de feixe correspondente é interpolada a partir dos dados dmax da publicação [BJR25].
Se a energia não utilizar feixes sem filtro aplainador, um aviso será exibido se esta energia
dmax apresentar uma diferença superior a 10% em relação à energia inserida. O software
exibirá um erro para desvios superiores a 50%. Se esta profundidade de dose de pico for
ambígua (p.ex., “pico duplo”), um erro será exibido e verificações adicionais que exigem o
parâmetro dmax não poderão ser executadas.

• O software calcula um índice de qualidade definido de acordo com a publicação
[FOLLOWILL1998] e a energia de feixe correspondente é interpolada a partir dos dados do
índice de qualidade da publicação [BJR25]:
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595
Se a energia não utilizar feixes sem filtro aplainador, um aviso será exibido se esta energia de
índice de qualidade apresentar uma diferença superior a 10% em relação à energia inserida. O
software exibirá um erro para desvios superiores a 50%.

Dose em profundidade

• Para cada curva de dose em profundidade, a profundidade da dose de pico (máxima) é
determinada. Se esta profundidade for ambígua (p.ex., “pico duplo”), um aviso será exibido e
verificações adicionais que exigem o parâmetro dmax não poderão ser executadas.

• Um aviso será exibido se o intervalo de profundidade não cobrir o intervalo mínimo (2 mm
(0,25 * dmax) a 250 mm).

• Um aviso será exibido se o perfil de dose em profundidade para um determinado tamanho de
campo não diminuir monotonicamente com o aumento da profundidade para profundidades
maiores que 1,1 * dmax.
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• Um aviso será exibido se os tamanhos de campo não cobrirem o intervalo de 2*smallest-
leaf-width a maximum-MLC-field-size (definido como mínimo de (2*maximum-
opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-
device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y)).

• Um aviso será exibido se a relação PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) não aumentar
monotonicamente com o tamanho do campo.

Espalhamento

• Um aviso será exibido se os valores de espalhamento para diferentes tamanhos de campos de
colimadores primários tiverem sido definidos, mas os colimadores primários forem fixos.

• Um aviso será exibido se os tamanhos de campo de MLC e os tamanhos de campo de
colimador primário não cobrirem o intervalo de 2*smallest-leaf-width a maximum-MLC-
field-size (definido como mínimo de (2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel,
2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-
device-size-Y)). Nesse caso, assume-se que o valor maximum-blocking-device-
size-X do MLC não é maior que o tamanho dos colimadores primários.

• Um aviso será exibido se algum valor de espalhamento normalizado for menor que 0,4 ou
maior que 1,2.
OBSERVAÇÃO: A normalização é realizada no tamanho de campo quadrado da medição da
saída nominal do Linac. 

• Um aviso será exibido se os fatores de espalhamento não aumentarem monotonicamente com
o aumento dos tamanhos de campo (MLC e colimador primário).

Fatores radiais

• Um aviso será exibido se as profundidades das tabelas de fatores radiais não cobrirem, no
mínimo, de 5 mm a 200 mm.

• Um aviso será exibido se os raios da tabela de fatores radiais não iniciarem em 0 mm e não se
estenderem a, no mínimo,
½ * SQRT(maximum-blocking-device-size-X^2 + maximum-blocking-device-
size-Y^2).

Perfis de máquina de Pencil Beam
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7.2 Cálculos
7.2.1 Cálculo de fator radial

Informações básicas

①

②

③

Figura 75  

Fatores radiais (RFS) são funções de dose na direção horizontal, através do eixo de feixe
vertical, em várias profundidades. Seu único propósito é corrigir pequenas falhas de
homogeneidade de desvios de eixo, causadas pelo design do cabeçote do Linac, incluindo a
fonte de elétrons, o alvo Bremsstrahlungs e o filtro aplainador. Fatores radiais são usados no
cálculo da distribuição de dose ideal do algoritmo de Pencil Beam. Uma descrição do algoritmo
de dose de Pencil Beam pode ser encontrada no Manual de Referência Técnica - Princípios de
Física da Brainlab.
A diferença entre fatores radiais e perfis diagonais é ilustrada na figura acima:
• O fator radial ①
• O perfil de dose calculado ②
• Uma plotagem do perfil de dose medido ③
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Adaptação iterativa de fator radial

Fatores radiais são definidos por uma função definida em partes para cada profundidade. O
cálculo é iniciado com um fator radial constante e depois os pontos de amostragem são ajustados
iterativamente para obter uma concordância entre a dose calculada e os dados pré-processados.
No início da adaptação dos fatores radiais, cada perfil medido é normalizado para o valor no eixo
do feixe central. Os dados são então interpolados na grade de cálculo, que é baseada na largura
mínima de lâmina do MLC. Se necessário, os dados são espelhados para gerar um perfil
completo. Se o parâmetro de suavização não estiver definido como None, o filtro de suavização
será aplicado. Esses dados são conhecidos como Preprocessed diagonal profiles; para
visualizar esses dados, ative a opção de plotagem correspondente. O cálculo do fator radial é
baseado nos dados pré-processados. Os fatores radiais são calculados separadamente para
cada profundidade. A largura isocêntrica do campo para cálculo de dose é configurada como a
largura isocêntrica do perfil diagonal pré-processado que, por padrão, é determinado pelo uso de
pontos de inflexão. Em caso de falha no cálculo da largura baseado em pontos de inflexão, as
posições de 50% da dose máxima serão usadas (25% do máximo para feixes FFF).

Adaptação polinomial de fator radial

Em vários Linacs, os fatores radiais medidos (com o MLC completamente retraído) têm sido
usados para determinar uma função que produza uma boa aproximação para fatores radiais.
Como resultado, um polinômio quadrático do seguinte formato é suficiente para descrever com
precisão os fatores radiais normalizados para feixes com filtro aplainador:
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r > 0
O cálculo de fatores radiais determina os coeficientes a0 e a1 por meio de uma adaptação de
mínimos quadrados entre o perfil de dose calculado e o perfil diagonal medido. O intervalo usado
para esta adaptação de mínimos quadrados pode ser influenciado pelo parâmetro Range for fit
parameter (consulte a página 51).

Cálculos
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7.2.2 Adaptação de perfil transversal

Informações básicas

Figura 76  

O propósito dos dados de perfil transversal é determinar os parâmetros de SFC (correção da
função de fonte), bem como o tamanho do deslocamento estático de lâmina e de tongue-and-
groove.
A adaptação do perfil transversal é baseada nos formatos especiais de MLC descritos no Manual
de Referência Técnica - Princípios de Física da Brainlab. Em geral, esses formatos consistem
em duas aberturas grandes e uma abertura pequena de MLC. Um exemplo é mostrado na
imagem abaixo.
• Um perfil transversal na direção x (direção da lâmina) possui um pico.
• Um perfil transversal na direção y possui três picos.

Antes de qualquer processamento, os dados de perfil medidos são alinhados ao formato do MLC,
para remover qualquer deslocamento de posição. Para esse processo, as posições das bordas
de subida e de descida dos perfis calculados e medidos são determinadas. O deslocamento de
ajuste é calculado para minimizar a diferença dessas posições de borda. Se necessário, os
dados medidos serão espelhados.

Cálculo de deslocamento 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.
O deslocamento estático da lâmina define o aumento no tamanho do campo (por borda de
campo) na direção da lâmina, no nível do isocentro, devido ao design arredondado da borda da
lâmina. Ele é calculado a partir das larguras de pico dos perfis transversais x, e sua média é
calculada sobre todas as profundidades.
O tamanho de tongue-and-groove corresponde à diminuição do tamanho do campo (por borda de
campo) perpendicular à direção da lâmina, no nível do isocentro, devido ao desenho de tongue-
and-groove das lâminas. Ele é calculado a partir das larguras de pico dos perfis transversais y, e
sua média é calculada sobre todas as profundidades.
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O tamanho do deslocamento estático da lâmina e de tongue-and-groove são valores não
negativos e devem estar no intervalo de 0 mm a 1,2 mm. Caso contrário, não será possível
realizar uma adaptação automática.
Após a aplicação do alinhamento e das correções de deslocamento radiológico no perfil
calculado, o software realiza a correspondência entre as posições das bordas de subida e de
descida dos perfis transversais medidos e calculados.

Cálculo da correção da função de fonte

A correção da função de fonte (SFC) descreve a influência do tamanho finito da fonte, do
colimador e do espalhamento do filtro aplainador, da curvatura das bordas das lâminas e de
outros efeitos que ampliam a penumbra. A correção da função de fonte é uma distribuição
Gaussiana definida pelo sigma da largura e uma amplitude em uma determinada profundidade. A
SFC influencia a largura da penumbra dos perfis de dose.
A adaptação da SFC tenta estabelecer uma correspondência entre a largura da penumbra e a
altura de pico relativa dos perfis transversais calculados e os perfis transversais medidos.
Os perfis transversais precisam ser medidos em três profundidades. A adaptação retorna os
valores de sigma e de amplitude da SFC para as profundidades mínima e máxima. Para todas
outras profundidades, os valores sigma e amplitude são interpolados linearmente.

Adaptação de perfil transversal
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7.2.3 Deslocamento dinâmico de lâmina

Informações básicas

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 preparados para medição das doses de
isocentro para aberturas deslizantes com larguras diferentes.
A dose D medida pode ser descrita, de forma aproximada, pela função linear:
D - Dleak = b(gap + 2δ) = b * gap + a
em que:
• gap é a largura nominal do espaçamento (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak é a fuga medida do MLC
• δ é o deslocamento dinâmico de lâmina efetivo por lâmina

Depois da determinação de a e b por regressão linear, δ é calculado por: δ = a/2b.
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7.3 Glossário e abreviaturas

Termos comumente usados

Perfil de feixe Todas as configurações dosimétricas para um determinado algoritmo de
dose.

CAX Eixo central

dmax
Profundidade da dose de pico (“profundidade máxima”). Para 6 MV, es-
se valor é de cerca de 15 mm. Os valores típicos para várias energias
podem ser encontrados na publicação [BJR25].

Linac Linac

Perfil de máquina

Um perfil de máquina contém um modelo de equipamento detalhado
que inclui configurações geométricas e dosimétricas (perfis de feixe),
além de informações sobre combinações específicas de Linac e colima-
dor (consulte a página 83).

MLC Colimador multilâmina

Monte Carlo O algoritmo de dose usado para tratamentos baseados em colimadores
multilâmina realizados pelo software RT Elements.

NLOut Saída nominal do Linac (tipicamente em Gy/100 UM, na SSD e na pro-
fundidade especificadas, em água).

Configuração tipo
PDD e tipo TMR/TPR

Os dados de dose em profundidade que usam um tanque de água po-
dem ser medidos de duas formas diferentes:
• Em uma abordagem do tipo PDD, a distância fonte-superfície (SSD) é

fixa, enquanto o detector se move para diferentes profundidades na
água.

• Na abordagem do tipo TMR/TPR, o detector permanece fixo no iso-
centro, enquanto a superfície da água (SSD) varia.

Definições análogas se aplicam às medições de dose em profundidade
usando placas sólidas de água.

Pencil Beam O algoritmo de dose usado para tratamentos baseados em colimadores
multilâmina realizados pelo software RT Elements.

Modelos de perfil Os modelos de perfil definem os valores padrão para uma combinação
de Linac e colimador e são usados para criar perfis de máquina.

R & V Record and Verify

Dados brutos

Dados de feixe medidos, tais como a saída nominal do Linac, fatores de
espalhamento, dose em profundidade e perfis transversais.
• Os dados brutos do algoritmo de Pencil Beam devem ser processados

com o software Physics Administration para que possam ser usados
como dados de feixe em perfis de máquina.

• Os dados brutos do algoritmo Monte Carlo devem ser convertidos pela
Brainlab para um arquivo de dados de feixe Monte Carlo, que poderá
ser usado com perfis de máquina.

RFS Fatores radiais

RT Elements Software de planejamento de tratamento de radioterapia da Brainlab.

Convenção de escala

Define as coordenadas e a movimentação do colimador primário e do
MLC, bem como os ângulos de mesa, gantry e colimador primário exibi-
dos e impressos pelo software RT Elements.
Internamente, o software RT Elements usa a norma IEC 1217.

SFC Correção da função de fonte

Glossário e abreviaturas
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