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RESUMO 
 
O tratamento radioterápico para câncer de mama esquerda tem como consequência 
a exposição do coração, da artéria coronária descendente anterior esquerda e do 
pulmão ipsilateral. Isto pode resultar em complicações cardíacas e pulmonares a 
curto e longo prazo induzidas pela radiação, incluindo doença isquêmica cardíaca e 
fibrose pulmonar. Sendo assim, grande esforço tem sido feito para desenvolver 
técnicas para proteger o coração e minimizar as doses. Uma delas é a técnica de 
inspiração profunda com suspensão da respiração (DIBH). O objetivo deste estudo 
foi analisar a técnica de inspiração profunda com suspensão da respiração no 
tratamento radioterápico para câncer de mama esquerda. Trata-se de uma pesquisa 
retrospectiva longitudinal, com natureza quantitativa, do tipo documental com análise 
de estudo de caso. A amostra foi de cinco pacientes. Para coleta foram utilizados 
dados dos prontuários médicos, do planejamento e informações referentes ao 
posicionamento do sistema de radioterapia guiada por imagem. Além disso, houve 
aplicação de questionário aos profissionais envolvidos no processo de simulação e 
tratamento da técnica DIBH, a fim de desenvolver um procedimento operacional 
padrão. Ao comparar os planos em DIBH e respiração livre, o tratamento em 
inspiração obteve um resultado dosimétrico satisfatório nos casos, com significância 
estatística de p < 0,02 considerando toda amostra e todos órgãos de risco. A dose 
média cardíaca para a técnica DIBH foi de 5,6 Gy, a artéria coronária descendente 
anterior esquerda foi de 18,3 Gy e o pulmão ipslateral foi de 11,2 Gy. O erro 
sistemático foi de 1,82 mm e o erro randômico foi de 3,39 mm, já o deslocamento 
médio interfração em direção lateral foi de 0,57 mm, para longitudinal de 1,17 mm e 
para vertical de 0,02 mm. Por último, foi construído um procedimento operacional 
padrão para a execução da técnica DIBH incluindo a simulação e o tratamento sem 
o auxílio de um sistema de monitoramento de respiração. 
 
Descritores: Câncer de mama; Proteção Radiológica; Dose de Radiação; 
Suspensão da Respiração; Erros de Configuração em Radioterapia. 
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ABSTRACT 
 
Radiation therapy for left breast cancer results in exposure of the heart, the left 
anterior descending coronary artery, and the ipsilateral lung. This can lead to cardiac 
and pulmonary complications induced by radiation short and long term, including 
ischemic heart diseases and pulmonary fibrosis. Thus, great effort has been made to 
develop techniques to protect the heart and minimize the doses. One of these 
techniques is the deep inspiration breath hold (DIBH). The aim of this study was to 
analyze of the deep inspiration breath hold technique in radiotherapy treatment for 
left breast cancer. This is a retrospective type of longitudinal case study which has a 
quantitative nature and is based on document analysis. The sample consisted of five 
patients. The data were collected from the patients’ medical records, the planning 
and the information of the daily treatment obtained from the imaging-guided 
radiotherapy. Moreover, a questionnaire was applied to the professionals involved in 
the processes of simulation and treatment with the DIBH technique in order to 
develop a standard protocol. When comparing the DIBH and free breathing plans, 
the inspiratory treatment obtained a satisfactory dosimetric result in those cases, with 
a statistical significance of p < 0.02 considering all the samples and all the organs at 
risk. The mean heart dose for DIBH was 5.6 Gy, for the left anterior descending 
coronary artery it was 18.3 Gy and for the ipsilateral lung it was 11.2 Gy. The 
systematic error was 1.82 mm and the random error was 3.39 mm, while the average 
inter-fraction motion in lateral direction was 0.57 mm, in longitudinal direction it was 
1.17 mm and in vertical direction it was 0.02 mm. Finally, a standard operating 
procedure was developed for the application of the DIBH technique including 
simulation and treatment without the aid of a breathing monitoring system. 
 
Keywords: Breast Neoplasms; Radiation Protection; Radiation Dosage;  Breath 
Holding; Radiotherapy Setup Errors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima-se para o Brasil, 

biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil casos novos de câncer, para cada ano. 

Quando se fala a respeito de câncer de mama estimam-se 59.700 casos novos, para 

cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 

mil mulheres. Esta neoplasia é o tipo que possui a maior incidência e a maior 

mortalidade na população feminina em todo o mundo, tanto em países em 

desenvolvimento quanto em países desenvolvidos.  

Segundo Kirova (2016) o tratamento padrão para pacientes com câncer de 

mama em estágio inicial é a cirurgia conservadora da mama seguida de radioterapia 

adjuvante. A radioterapia adjuvante de toda a mama após a cirurgia conservadora 

tem mostrado melhora no controle local e na sobrevida global destes pacientes 

(EARLY BREAST CANCER TRIALISTS' COLLABORATIVE GROUP, 2011).  

Nos países desenvolvidos a taxa de sobrevida é de aproximadamente 85% 

em cinco anos, já no Brasil este valor fica entre 50% a 60%. Isto pode ser explicado 

pelo rastreamento por meio da mamografia que é mais eficiente em pacientes 

desenvolvidos, bem como as tecnologias utilizadas nos tratamentos, que acaba 

gerando maior sobrevida ao paciente (OLIVEIRA et al., 2017). 

No entanto, a exposição do coração e dos pulmões à radiação pode resultar 

em complicações cardíacas e pulmonares induzidas pela radiação, incluindo 

doenças cardíacas e câncer de pulmão (RONG et al., 2014). Isto ocorre 

particularmente, devido à proximidade da parede torácica com estruturas cardíacas, 

tal como a artéria coronária descendente anterior esquerda (LAD). Essas estruturas 

cardíacas são frequentemente incluídas no campo de irradiação, de modo que 

pacientes submetidos à radioterapia para câncer de mama esquerda tem o risco de 

alterações na perfusão cardíaca, bem como morbidade e mortalidade cardíaca mais 

tardiamente (MACRIE et al., 2015). 

Apesar de reduzir os índices de recorrência do câncer de mama, a 

radioterapia apresenta desvantagens como toxicidades agudas e tardias. Os efeitos 

tóxicos ocorrem quando células normais localizadas dentro do campo de tratamento 
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sofrem algum dano, podendo ocasionar reações como pneumonite, fadiga, 

dermatite, hiperpigmentação na pele, fraturas de costelas e fibrose pulmonar, muitos 

destes efeitos são causadas pela inclusão inevitável destas estruturas no campo de 

radiação (TOKATLI et al., 2005). 

Tardiamente à teleterapia torácica para câncer de mama há possibilidade do 

surgimento de lesões pulmonares, cardíacas, e o risco de indução de neoplasias 

secundárias, apesar de que, na prática, o aparecimento de câncer possui uma 

frequência baixa (KÜGELE et al., 2017). Os primeiros estudos de radioterapia 

convencional em pacientes com câncer de mama mostraram que a inclusão do 

coração no campo de tratamento aumento o risco, em longo prazo, de morte por 

doença cardiovascular. Em pesquisa realizada por Darby et al. (2005) demonstrou 

que o risco relativo de doença cardíaca isquêmica aumenta em 7,4% por cada Gy 

recebido pelo coração. O mesmo estudo confirmou após 10 anos da terapia, do total 

de 308.861 casos de câncer de mama que receberam teleterapia, houve 81 mortes 

por câncer pulmonar ipsilateral e 33 no pulmão contralateral.  

 Evidências sugerem que há uma relação dose-resposta entre o coração e a 

dose de radiação e que a taxa de doença cardíaca isquêmica é proporcional à dose 

média recebida pelo coração (HARRIS, 2008; ZHAO et al., 2018). 

Técnicas modernas de tratamento como a radioterapia de intensidade 

modulada (IMRT) e a arcoterapia volumétrica modulada, também conhecida como 

VMAT, podem melhorar ainda mais a dosimetria no alvo e nos tecidos saudáveis 

adjacentes em termos de conformidade e uniformidade da dose alvo além de 

redução da dose na pele (BADAKHSHI et al., 2013). Porém, a entrega da 

distribuição de dose altamente conformada requer uma configuração precisa do 

paciente, ou seja, o tecido afetado precisa ser precisamente localizado, o que é 

essencial para o planejamento da radioterapia (SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 

2013). 

Na terapêutica moderna para câncer de mama, busca-se minimizar os danos 

nos tecidos circunvizinhos, tal como o coração, e diminuir, dessa forma, os agentes 

cardiotóxicos (BORST et al., 2010). Os tratamentos que utilizam Deep Inspiration 

Breath Hold (DIBH), chamada de inspiração profunda com suspensão da respiração, 

foram implementados para reduzir a dose cardíaca durante a radioterapia. O 
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paciente é instruído a "inspirar e prender a respiração" por aproximadamente 20 

segundos, posteriormente ele recebe a orientação para respirar normalmente. 

Apesar da dose cardíaca ser aceitável na respiração livre (FB), a DIBH provoca 

deslocamentos do diafragma e a parede torácica anterior, minimizando efetivamente 

o campo de tratamento e afastando grande parte do coração  do campo de 

irradiação e, portanto, diminuindo a dose no volume neste órgão (HAYDEN, RAINS, 

TIVER; 2012; HARRY et al., 2015). 

Segundo Vikström et al. (2010) a área pulmonar absoluta aumenta ao utilizar 

a técnica de DIBH quando comparada a de FB, porém, ocorre uma diminuição do 

volume relativo do pulmão irradiado. Nesta pesquisa o volume pulmonar ipsilateral 

médio que recebeu mais de 20 Gy foi reduzido de 12,2 a 10,0%. A pesquisa concluiu 

que em comparação com a respiração livre, os planos DIBH obtiveram doses 

cardíacas e pulmonares mais baixas, com cobertura igual de PTV. 

Evidencia-se então a complexidade do tratamento, principalmente do câncer 

de mama, além disso, tem se a multidisciplinariedade da equipe envolvida 

responsável por aplicar protocolos que são atualizados constantemente (MUREAU, 

2017).  

A partir do que foi anteriormente discutido torna-se necessário evidenciar as 

vantagens da técnica de inspiração profunda com suspensão da respiração em 

tratamentos radioterápicos para câncer de mama esquerda. 

 

1.1. Justificativa 

 

A radioterapia é a principal abordagem terapêutica para câncer de mama e 

envolve a exposição significativa de radiação ionizante no coração e nos pulmões, 

principalmente, no primeiro, quando se trata de casos de câncer de mama esquerda 

(SILVA et al., 2016).   

O tratamento radioterápico para câncer de mama em respiração livre já é bem 

concretizado pela literatura. Este método vem sendo usado ao longo dos anos, 

apresentando altos índices de curabilidade. Entretanto, assim como os demais 

tratamentos radioterápicos, existe a probabilidade de toxicidade aguda ou tardia, em 
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decorrência da irradiação dos órgãos de risco adjacentes ao volume alvo. Nesta 

perspectiva ao desenvolver um planejamento para câncer de mama são 

considerados limiares de dose para estes órgãos de risco, sendo que estes limites 

são estabelecidos por documentos norteadores, o chamado QUANTEC (ver item 

2.3.3). É importante ressaltar que o tratamento em respiração livre apresenta doses 

dentro dos limites estabelecidos pelo QUANTEC. Apesar deste tratamento, oferecer 

ao paciente doses aceitáveis condizentes com a literatura, novas tecnologias vem 

sendo utilizadas com intuito de diminuir ainda mais esta doses nos tecidos 

adjacentes. A implementação de uma metodologia para reduzir a dose nesses 

órgãos é importante para garantir melhor qualidade de vida ao paciente pós-

tratamento. Principalmente para pacientes jovens, visto que teoricamente terão uma 

maior perspectiva de vida quando comparadas a faixas etárias superiores, e 

portanto podem apresentar maior risco de complicação a longo prazo. 

Nos últimos anos, um grande esforço foi feito para desenvolver técnicas para 

proteger o coração e minimizar as doses no coração e na artéria coronária 

descendente anterior esquerda. Nestas incluem técnicas de radioterapia de 

intensidade modulada (IMRT), a técnica de inspiração profunda (DIBH), tratamento 

em decúbito ventral e terapia de prótons (ZHAO et al., 2018). Outra estratégia 

utilizada internacionalmente é a técnica DIBH, que requer que o paciente respire 

profundamente durante a simulação da Tomografia Computadorizada (TC) e durante 

o tratamento radioterápico. A técnica da DIBH foi relatada pela primeira vez por Sixel 

et al. (2001) em uma pequena coorte de pacientes. Desde então, nos últimos anos, 

os benefícios da DIBH para câncer de mama no lado esquerdo foram estudados. 

Conforme relatado por Pedersen et al., (2004) e Lin et al. (2017) a técnica de DIBH 

aumenta a separação espacial entre o coração e o volume alvo e, diminui o volume 

do coração dentro do campo irradiado, resultando em uma redução da dose 

cardíaca sem comprometer a cobertura do alvo. 

Além disso, o presente estudo justifica-se pela importância e interesse do 

assunto face ao papel da radioterapia na mama como instrumento de cura. A ideia 

inicial do estudo nasceu frente à experiência particular da pesquisadora que foi 

diagnosticada com câncer de mama esquerda, e após terapêutica cirúrgica e 

quimioterápica, realizou o tratamento radioterápico com a técnica de DIBH. Apesar 
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de a pesquisadora possuir experiência profissional como dosimetrista em um serviço 

radioterápico, até o momento, esta não tinha ciência acerca da referida técnica. 

A compreensão das alterações ocorridas em decorrência deste tratamento é 

de fundamental importância para a terapia e também para além do término do 

tratamento, no qual há probabilidade do aparecimento de doenças decorrentes da 

terapêutica oncológica, que afeta diretamente a qualidade de vida do paciente. 

Portanto, é imprescindível que o conhecimento da existência desta técnica seja 

disseminado aos serviços de radioterapia no Brasil por intermédio de um protocolo 

definido e fundamentado em uma pesquisa científica. 

Ademais a pesquisa será motivada pela lacuna existente na literatura 

científica brasileira referente ao assunto. Baseada na pesquisa realizada pela autora 

nas seguintes bases de dados: Portal Periódicos Capes; Biblioteca Virtual em 

Saúde; Biblioteca Digital de Teses e Dissertações; e Scielo, utilizando os seguintes 

descritores: neoplasias da mama esquerda; radioterapia; respiração, empregando o 

operador booleano AND, a fim de agrupar todos os termos, não foram encontrados 

estudos na língua portuguesa. Uma hipótese para o fato é a indexação dos estudos 

com descritores distintos do que foram utilizados para a pesquisa. Porém, a 

utilização dos mesmos descritores em inglês na base de dados Scopus, aplicando o 

mesmo operador booleano, resultaram em 153 documentos, o que demonstra a 

necessidade de aplicação da pesquisa no contexto brasileiro. Partindo deste 

princípio, há necessidade de estudos sobre a técnica do âmbito nacional, a fim de 

estimular sua aplicação, bem como a criação de um protocolo adaptado a realidade 

dos serviços brasileiros considerando a literatura internacional já concretizada.  

Afinal, é consenso comum da sociedade que tecnologias que permitem um 

melhor processo terapêutico ou ainda novas técnicas de tratamento tardam a se 

tornarem rotina nas instituições brasileiras. Isso se dá pelos custos dispendiosos dos 

equipamentos ou ainda, pela necessidade de acessórios que também se tornam 

onerosos para o serviço. Segundo Estoesta et al. (2017) os dispositivos 

comercialmente disponíveis para controle respiratório custam mais de US $ 100.000 

com múltiplas unidades necessárias, uma para o acelerador linear e outra para o 

tomógrafo de simulação. No âmbito nacional, uma pequena parcela de instituições 

de radioterapia gozam de aparelhos com novas tecnologias, que permite a 

realização da técnica DIBH como descrito na literatura internacional.  
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Outra hipótese para a falta de utilização da referida técnica como rotina diária 

em um serviço de radioterapia no Brasil é a mudança no processo de trabalho, em 

virtude da necessidade da capacitação dos profissionais envolvidos, a inevitabilidade 

do aumento do tempo durante uma fração de tratamento tendo como consequência 

a diminuição de pacientes tratados por dia, e a utilização de ferramentas adicionais 

acopladas ao aparelho de radioterapia que acarretaria em custo adicional, como 

afirma os estudos de Bellon et al. (2016) e Bergom et al. (2018).  

O presente estudo apresentará um protocolo fundamentado na literatura 

científica internacional relacionando-o com um serviço que não utiliza tais 

ferramentas adicionais. Porém, este conta com o sistema de Radioterapia Guiada 

por Imagem (IGRT), ao qual é possível realizar o controle da movimentação torácica.  

Apesar deste sistema ser vendido comercialmente com um preço elevado, ele já é 

realidade em inúmeros serviços, não havendo a necessidade da aquisição de outro 

sistema para controle respiratório. De forma que será possível a aplicação em 

grande parte dos serviços de radioterapia no Brasil que funcionam neste mesmo 

cenário. Além disso, espera-se recomendar um procedimento operacional padrão 

(POP), documento para operacionalização de processos de trabalho, com etapas 

bem definidas para a reprodução exequível da técnica e para o entendimento do 

profissional para a aplicação de forma eficaz. 

Este estudo vem com intuito de corroborar no método de desenvolvimento e 

aplicação da técnica de DIBH usando manobras de respiração durante a irradiação 

do lado esquerdo da mama. Sendo que procuramos estabelecer a forma na qual as 

manobras respiratórias para DIBH podem induzir diferentes distribuições 

dosimétricas no coração e pulmão e avaliação da reprodutibilidade, para justificar a 

criação de um protocolo adaptado que será balizado na realidade nacional e 

internacional. 

 A partir do exposto, surge então o problema de pesquisa desta dissertação:  

Como analisar a técnica de inspiração profunda com suspensão da respiração 

no tratamento radioterápico para câncer de mama esquerda? 

 

1.2. Objetivos 
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Com base nessa pergunta, estabeleceram-se o objetivo geral e os objetivos 

específicos.  

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Analisar a técnica de inspiração profunda com suspensão da respiração no 

tratamento radioterápico para câncer de mama esquerda. 

 

1.2.2.  Objetivos específicos 

 

a) Investigar a dose nos órgãos de risco, pulmão esquerdo, coração e artéria 

coronária anterior esquerda, por intermédio do DVH (Dose Volume 

Histogram – Histograma Dose Volume) no tratamento com DIBH e FB; 

b) Verificar a reprodutibilidade do posicionamento da técnica de inspiração 

profunda com suspensão da respiração por meio do sistema de radioterapia 

guiada por imagem; 

c) Propor um procedimento operacional padrão para as etapas de simulação e 

tratamento teleterápico utilizando a técnica de inspiração profunda com 

suspenção da respiração. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo são apresentadas as abordagens teóricas relevantes para a 

elaboração desta pesquisa, tendo como objetivo delinear os fundamentos teóricos 

deste trabalho. Será discutido: a) a Anatomia da mama; b) o Câncer de Mama; c) 

Radioterapia; d) Simulação e Planejamento - Teleterapia para Câncer de Mama; d) 

o Grupo de Radioterapia e Oncologia (RTOG); Irradiação dos órgãos de risco; f) 

Inspiração Profunda com Suspensão da Respiração; g) Redução de dose; h) 

Incertezas geométricas; i) Sistemas de verificação e controle de posicionamento; e j) 

Brainlab ExacTrac® X-Ray 6. Busca-se maior aprofundamento dos conceitos por 

meio de estudos seminais e atuais. 

 

2.1. Anatomia da Mama 

 

O entendimento acerca das estruturas anatômicas que compreendem a 

mama e seus vasos linfáticos é imprescindível aos profissionais envolvidos no 

processo da radioterapia, principalmente aos médicos rádio-oncologistas e físicos 

médicos responsáveis pela concepção apropriadamente dos campos de tratamento 

que devem cobrir de forma ideal áreas específicas em risco de doença poupando 

estruturas normais não envolvidas (GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016). 

A mama se encontra na região torácica do corpo humano, sendo uma 

estrutura par. Cada mama é uma projeção hemisférica de tamanho variável, os 

músculos da mama são, a cada lado, o peitoral maior e menor e partes do serrátil 

anterior e obliquo externo, anexado a estes músculos existe uma camada de fáscia 

composta de tecido conectivo irregular denso (TORTORA; NIELSEN, 2017; 

MARIEB; WILHELM; MALLATT, 2014).  

Em relação à localização profunda, a base cônica das mamas nas mulheres 

estende-se da segunda costela superiormente até a sexta costela inferiormente. Já 

sua margem medial coincide com o esterno, e seu limite lateral pode se estender a 

região axilar (GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016; MARIEB; WILHELM; 

MALLATT, 2014). A mama é formada por tecido parenquimatoso e tecido conjuntivo 
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que contém vasos sanguíneos, nervos, vasos linfáticos e tecido adiposo (KUMAR et 

al., 2010; GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016).  

O tecido mamário é sustentado por fios de tecido conjuntivo chamado de 

ligamentos suspensores da mama ou ligamentos de Cooper que passam entre a 

pele e fáscia dos músculos, esta última estrutura junto ao tecido adiposo é 

responsável pela divisão entre os lobos da mama (TORTORA; NIELSEN, 2017; 

GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016). A glândula mamária é composta por 15 a 

20 lobos secretores de leite (MARIEB; WILHELM; MALLATT, 2014; TORTORA; 

NIELSEN, 2017), cada lobo ramifica-se em lóbulos, e os lóbulos terminam em 

grupamentos de células, chamados de alvéolos ou ácinos. Cada alvéolo é composto 

por epitélio secretor, que libera sua secreção dentro de um ducto próximo ao 

complexo mamilar. A interface entre os lóbulos e os ductos é o local mais comum 

para o desenvolvimento de câncer de mama. As funções das glândulas mamárias 

são a síntese, secreção, e ejeção do leite; essas funções, chamadas de lactação, 

estão associadas à gravidez e ao parto (GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016). 

Cada mama tem uma projeção pigmentada, o mamilo, que tem uma série de 

aberturas estreitamente espaçadas de dutos chamados ductos lactíferos, de onde o 

leite emerge. A área pigmentada circular da pele ao redor do mamilo é chamado de 

aréola (MARIEB; WILHELM; MALLATT, 2014; GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 

2016; SILVERTHORN, 2017; TORTORA; NIELSEN, 2017). Na Figura 1 são 

observadas as estruturas anatômicas descritas anteriormente. 

 

Figura 1 - Estrutura anatômica da mama 

 

Fonte: Marieb; Wilhelm e Mallatt (2014). 
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 A mama tem um rico plexo linfático, os principais vasos linfáticos que drenam 

as mamas são: linfonodos paraesternais, linfonodos interpeitorais, linfonodos 

subclávios, linfonodos axilares, linfonodos subescapulares e linfonodos axilares 

peitorais (Figura 2, as flechas indicam a direção da drenagem). Os linfonodos 

axilares são habitualmente divididos em três níveis de acordo com sua localização 

anatômica em relação ao músculo peitoral menor: linfonodos axilares de nível I são 

localizados ínferolateralmente ao músculo peitoral menor, no nível II os gânglios 

linfáticos estão abaixo do músculo peitoral menor, e linfonodos do nível III são 

aqueles superiores e mediais ao músculo peitoral menor abaixo da clavícula (CHAO; 

PEREZ; BRADY, 2011; MARIEB; WILHELM; MALLATT, 2014; GUNDERSON; 

TEPPER; BOGART, 2016; TORTORA; NIELSEN, 2017). 

 

Figura 2 - Cadeia e linfonodos mamários 

 

Fonte: Adaptado de Tortora e Nielsen (2017). 

 

A cadeia de vasos linfáticos é o primeiro caminho ao qual o câncer espalha-se 

como sítio de metástases, sendo os linfonodos axilares, subclaviculares e 

paraesternais os principais acometidos. Posteriormente a isso se alastra até parede 

torácica, pulmões, fígado, cérebro e ossos (MARIEB; WILHELM; MALLATT, 2014). 

Dessa forma é convencionado como linfonodo sentinela aquele primeiro linfonodo a 

drenar as células cancerígenas da mama, e por esta razão será o primeiro sítio a 

receber metástases se ocorrer disseminação linfática. Portanto, a biópsia de 
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linfonodo sentinela é baseada no conceito que existe um nó identificável de forma 

reprodutível que drena a mama e prevê o estado dos linfonodos axilares restantes. 

Para tanto, a identificação ocorre na cirurgia por meio de injeção de corantes ou 

radiofármacos seguido de linfocintilografia ou de um detector portátil de irradiação 

(GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016). 

 

2.2. Câncer de Mama Feminino 

 

Como visto anteriormente estimam-se 59.700 casos novos de câncer de 

mama nos próximos anos. No intuito de modificar esse cenário, o controle do câncer 

de mama tem sido uma das prioridades na agenda da Política Nacional de Saúde do 

Brasil. Assim, o Ministério da Saúde, por meio da publicação das ―Diretrizes para a 

Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil‖, recomenda a identificação da 

doença em estágios iniciais por intermédio das estratégias de detecção precoce, 

pautadas nas ações de rastreamento e diagnóstico precoce (INCA, 2018). 

Múltiplos fatores estão envolvidos na etiologia do câncer de mama, tais como 

a idade da primeira menstruação menor do que 12 anos; menopausa após os 55 

anos; mulheres que nunca engravidaram ou nulíparas; primeira gravidez após os 30 

anos; uso de alguns anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal na 

menopausa, especialmente se por tempo prolongado; exposição à radiação 

ionizante; consumo de bebidas alcoólicas; dietas hipercalóricas; sedentarismo; e 

predisposição genética (pelas mutações em determinados genes transmitidos na 

herança genética familiar – principalmente pelos genes de alto risco BRCA1 e 

BRCA2) (GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016; AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2017; INCA, 2014). 

Vários recursos ajudam a prever a probabilidade de êxito após tratamento 

para câncer de mama. O fator prognóstico é o estágio da doença no diagnóstico, 

este estágio é definido pelo estadiamento da doença (CHAO; PEREZ; BRADY, 

2011; GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016). O estadiamento clínico inclui 

exame físico, com palpação da pele, promovendo uma inspeção cuidadosa da 

glândula mamária e dos gânglios linfáticos (linfonodos axilares, subclaviculares e 
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paraesternais), exames de imagem e exame patológico da mama a fim de 

estabelecer o diagnóstico de carcinoma de mama (HAYDAROGLU; OZYIGIT, 2013). 

Segundo Kumar et al. (2010) o estadiamento dos cânceres é baseado no 

tamanho da lesão primária, na extensão de sua disseminação para os linfonodos 

regionais e na presença ou ausência de metástases hematogênicas, no qual é 

determinado a ausência ou presença de linfonodos regionais e o tamanho do tumor 

primário.  

O sistema comumente utilizado para o estadiamento é da American Joint 

Committee on Cancer denominada de sistema TNM, onde T significa a extensão do 

tumor primário, N o envolvimento dos linfonodos regionais e M a presença ou não de 

metástase à distância. O estadiamento TNM varia para cada forma específica do 

câncer, mas, há princípios que são gerais para todos os tipos de câncer. Por 

exemplo, de acordo com o tamanho da lesão primária, ela pode ser caracterizada 

como T1, T2, T3 ou T4. Além disso, existe a classificação T0, que é utilizada para 

indicar a presença de uma lesão in situ. No quesito linfonodos, o N0 significa a 

ausência de envolvimento linfonodal, enquanto N1, N2 e N3 expressam o 

envolvimento de um número e abrangência crescentes de linfonodos. A respeito das 

metástases para órgãos distantes o M0 significa a ausência de metástases à 

distância e o M1, ou algumas vezes M2, indica a presença de metástases em 

alguma estrutura anatômica (AJCC, 2002; KUMAR et al., 2010; HAYDAROGLU; 

OZYIGIT, 2013). 

A maioria dos pacientes diagnosticados com câncer de mama recebe cirurgia, 

radiação e tratamento sistêmico, todas as três especialidades terapêuticas têm visto 

avanços, e cada componente desses tratamentos tem sido mostrado para oferecer 

benefício na sobrevida dos pacientes (GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016). 

Segundo Bzowski et al. (2018), o rastreamento e o diagnóstico do câncer de 

mama são baseados no uso de mamografia e ultrassonografia médica. Chala e 

Barros (2007) indicam outros exames adicionais como o exame de ressonância 

magnética. A cirurgia conservadora da mama e a radioterapia pós-operatória 

tornaram-se o tratamento padrão para o câncer de mama em estágio inicial. A 

radioterapia após a cirurgia conservadora da mama em estágio inicial pode 
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aumentar o controle local de 5 anos em 19%, e o benefício global de sobrevida em 

15 anos é de aproximadamente 5% (WEI et al., 2018).  

 

2.3. Radioterapia 

 

A maior parte dos pacientes diagnosticados com câncer de mama realizará 

em algum momento o tratamento com radioterapia, seja na forma neoadjuvante, 

adjuvante ou paliativa. A radioterapia pode ser aplicada de duas formas: interna 

(braquiterapia) e externa (teleterapia). Na braquiterapia, a radiação é emitida por 

material radioativo colocado junto ao tumor sob a forma de agulhas, placas ou tubos, 

o que permite administrar altas doses de radiação diretamente às células malignas, 

poupando os tecidos saudáveis adjacentes. Entretanto, a forma mais comumente 

utilizada nas pacientes com câncer de mama é a teleterapia, que consiste na 

emissão de raios provenientes de uma fonte de radiação externa que alcançam o 

tumor após atravessar diferentes tecidos, de modo que órgãos e tecidos normais 

situados no trajeto dos raios ficam sujeitos aos efeitos tóxicos da radiação 

(SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013).  

Fisher et al. (2002) destacaram que a radioterapia, quando usada após a 

cirurgia conservadora da mama, pode reduzir o risco superior a 60% de recorrência 

local dos pacientes. As taxas de sobrevivência também foram encontradas iguais as 

de pacientes com mastectomia. 

De acordo com Revista Brasileira de Mastologia (2015) a radioterapia no 

tratamento do câncer de mama tem como objetivo evitar recidiva local, após 

tratamento conservador, plastrão ou mastectomia, e ainda recidiva regional linfática, 

na axila, fossa supraclavicular e mamária interna. O tratamento tem início no período 

de 4 a 6 semanas após o procedimento cirúrgico. Este tempo é importante para 

haver completa cicatrização da incisão e recuperação do movimento da articulação 

escápulo-umeral o suficiente para que a paciente realize flexão de 90 graus com 

rotação externa do membro superior operado, expondo assim o campo a ser 

irradiado (SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013; FERRIGNO, 2015).  
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De modo habitual a modalidade utilizada para a radioterapia da mama é a 

teleterapia. Esta classe de aparelho, chamado de acelerador linear, produz um feixe 

externo mediante aceleração de elétrons ou outras partículas carregadas, como 

prótons. O objetivo básico é criar um feixe intenso de radiação ionizante com 

características conhecidas e previsíveis que pode ser destinado a um paciente a 

uma certa distância (mais comumente 100 cm) (SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 

2013; GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016).  

A International Commission on Radiation Units & Measurements (ICRU) 50, 

complementada pela ICRU 62, especificam que para qualquer planejamento de 

tratamento teleterápico devem ser definidos os seguintes volumes: volume tumoral 

macroscópico (GTV) que indica o tumor manifesto; volume tumoral clínico (CTV) que 

engloba o GTV e uma margem onde há probabilidade de existência de tumor 

subclínico; e por fim o volume alvo planejado (PTV) que se trata do CTV e ainda 

acrescenta uma margem de segurança considerando algumas variações durante o 

tratamento com intuito de garantir que a prescrição da dose seja completamente 

absorvida pelo CTV. Estes volumes são definidos clinicamente e nos casos de 

câncer de mama é importante considerar a amplitude da respiração, o movimento 

interno dos órgãos e as incertezas de set-up na definição do PTV. Os órgãos de 

risco (OAR) são tecidos normais que pela sua radiossensibilidade podem influenciar 

o planejamento e/ou a prescrição de dose. A sua delimitação é importante para que 

possamos a partir do Histograma Dose-Volume (DVH), comparar a dose recebida 

por estas estruturas com as doses de tolerância tabeladas, essas doses são 

descritas no documento ―Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the 

Clinic‖ (QUANTEC), assim como as probabilidades radiobiológicas para o controle 

tumoral (TCP) e complicações do tecido normal (NTCP). Na patologia de mama os 

OAR são: mama contra lateral, pulmões, coração e fígado (no caso de ser mama 

direita) para os campos mamários. Mesmo que não se delimitem todos estes órgãos, 

todos eles devem ser protegidos ao máximo, pois podem restringir a disposição dos 

campos (WAMBERSIE et al. 1992; MORGAN-FLETCHER, 2001; MARKS, 2010).  

Harry et al. (2015) afirmam que a terapia de radiação adjuvante reduz 

significativamente a taxa de recorrência do câncer de mama em estágio inicial e 

mostrou-se que aumenta a sobrevida geral do paciente. Contudo, o tratamento pode 

ser responsável por ocasionar toxicidade nos tecidos normais, incluindo toxicidades 
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cardíacas. Os riscos aumentam com maiores volumes de tecido cardíaco irradiados, 

resultando em maior dose absorvida. 

Nesta perspectiva, a retenção da respiração durante a inspiração profunda 

reduz a quantidade de volume do coração irradiado, afinal a inspiração profunda 

mantêm o coração a 5 mm ou mais da borda ou do bloco do campo de tratamento. 

Além de reduzir também a parte descendente da artéria coronária anterior esquerda 

(LAD) que fica anatomicamente próximo desta borda. Entretanto, os pacientes nem 

sempre são capazes de cumprir com a técnica de respiração (GUNDERSON; 

TEPPER; BOGART, 2016). 

 

2.3.1. Simulação e Planejamento da Teleterapia para Câncer de Mama 

 

O uso da TC na simulação do tratamento radioterápico e planejamento é 

instrumento para a localização do tumor, sendo fator determinante para a confiança 

da equipe multidisciplinar envolvida no processo do tratamento radioterápico. O uso 

da TC permite uma melhor distribuição de dose no planejamento, de forma que 

alcance a homogeneidade e conformidade desejáveis. Com isso, altas doses de 

radiação podem ser reduzidas nas estruturas adjacentes ao tumor, tais como pele, 

pulmão e coração, de modo que os efeitos adversos precoces e tardios sejam 

diminuídos (HAYDAROGLU; OZYIGIT, 2013; GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 

2016). 

O posicionamento/imobilização tem como principal objetivo proporcionar ao 

doente, ao longo de todo o tratamento, o maior conforto, estabilidade e 

reprodutibilidade. A respiração, o ciclo cardíaco, os músculos esqueléticos, o 

sistema gastrointestinal e outros processos fisiológicos podem causar movimento 

interno e alteração da posição anatômica das estruturas. A mama é uma das 

patologias onde esses movimentos mais influenciam a alteração da posição do 

volume alvo. Assim, é de extrema importância definir o posicionamento mais 

adequado para cada situação, sendo um exemplo o decúbito dorsal que é por 

excelência a opção mais estável e confortável para esta situação. No caso da 

mama, o posicionamento mais comum é a utilização do plano inclinado, com 
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abdução dos membros superiores, idealmente a 90ᵒ em relação ao apoio (CHAO; 

PEREZ; BRADY, 2011; GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016). 

Portanto, na obtenção das imagens de simulação tridimensional o paciente é 

imobilizado em decúbito dorsal com os braços sobre a cabeça. Contornos da mama 

palpável são designados com marcadores radiopacos, eles são colocados nos 

planos médio-esternal e na região abaixo da axilar na seção central quando 

comparada as mamas. Os mesmos marcadores são utilizados para marcação de 

cicatrizes, para posteriormente localização na imagem de TC (HAYDAROGLU; 

OZYIGIT, 2013). 

Em seguida, é realizado o scout ou radiografia digital para verificar a posição 

e alinhamento do paciente. Posteriormente, imagens axiais de TC de espessura de 2 

a 5 mm são obtidas do pescoço até o diafragma, abrangendo todo o pulmão, e 

incluindo toda a superfície da pele. Caso haja um sistema de monitoramento 

respiratório na pele este deve ser incluso na aquisição de imagem. Uma vez que o 

paciente está confortável com o posicionamento é adquirida a sequência de 

imagens, o aumento da espessura da TC diminui o tempo de aquisição, sendo que 

isto reduz o desconforto do paciente para os casos que requerem a técnica de 

controle respiratório. Posteriormente a TC de simulação é transferida para o 

computador de planejamento (HAYDEN, RAINS, TIVER; 2012; BELLON et al., 

2016). 

As doses em radioterapia são quantificadas no sistema de planejamento a 

partir do delineamento dos órgãos de risco na TC de simulação. Estes contornos 

podem ser difíceis de distinguir na anatomia radiológica da TC, portanto, orienta-se a 

utilização combinada de outras ferramentas com intuito de garantir a precisão do 

delineamento, tal como o uso do contraste, a Ressonância Magnética, ou o 

Tomografia por Emissão de Pósitrons (LAWLER; LEECH, 2017). 

A técnica de planejamento comumente utilizada são dois feixes de fótons 

tangenciais opostos de 4 a 6 MV para irradiação do PTV da mama. Na Figura 3, 

observa-se a distribuição de dose em campos tangenciais em um tratamento com 

respiração livre (lado direito), e com gatting respiratório (lado esquerdo) com o uso 

da técnica DIBH. Uma vez que os campos de tratamento são definidos, o cálculo da 

dose é realizado. Devido à forma da mama, pode haver grande variabilidade na 
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espessura do tecido, acarretando na não homogeneidade na distribuição da dose. 

Além disso, a presença de tecido pulmonar de baixa densidade logo atrás da mama 

dificulta a manutenção da cobertura adequada. Filtros compensadores, no formato 

de cunha são tradicionalmente utilizados para melhorar a homogeneidade da dose. 

No entanto, o tamanho do campo é limitado com uma dimensão máxima que 

depende do ângulo e tamanho da cunha. Os aceleradores lineares mais modernos 

permitem o uso de filtro dinâmico com maior tamanho de campo, este método não 

requer colocação manual dos filtros e reduz a contaminação por elétrons 

(SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013; BELLON et al., 2016). 

 

Figura 3 - Campos tangenciais 

 

Fonte: Adaptado Piroth et al. (2018). 

 

No caso do tratamento da mama, existem vários esquemas de dose e 

fracionamento utilizados, muito embora a maioria dos grandes centros mundiais use 

de 45 Gy a 50 Gy de dose total divididos em 1,8 cGy a 2 cGy por fração. O isocentro 

é determinado no ponto médio do PTV da mama. Na seção central, com as imagens 

obtidas usando marcadores localizados na pele e DRR (radiografia digital 
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reconstruída) provenientes do sofware de planejamento, os ângulos e campos são 

determinados para garantir a máxima proteção do coração, pulmões e mama 

contralateral. Já os filtros de dose e cunha de dose proporcionam homogeneidade 

de dose em todo o campo de tratamento (SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013; 

HAYDAROGLU; OZYIGIT, 2013). 

 

2.3.2. Grupo de Radioterapia e Oncologia  

 

O Grupo de Radioterapia e Oncologia (RTOG) é a principal organização de 

pesquisa multicêntrica mundial para radioterapia, assim ela é responsável pela 

publicação de protocolos radioterápicos que são amplamente utilizados. Tendo isso 

em vista, o grupo divulga constantemente os chamados atlas, que são o consenso 

de delineamento dos limites anatômicos para que sejam usadas no planejamento. 

Para entendermos os efeitos adversos da radioterapia de mama, necessita-se 

conhecer a anatomia do órgão irradiado e dos órgãos circunvizinhos. De acordo com 

o RTOG, para o tratamento de mama com cirurgia conservadora, sem a inclusão dos 

linfonodos, de modo geral é considerado CTV na imagem de TC como toda mama 

aparente, ou seja, o tecido clínico, englobando o tecido glandular mamário e a pele e 

excluindo músculos peitorais, parede torácica e costelas (RTOG, 2017). 

De acordo com o consenso médico, o volume clínico da mama envolve 

principalmente a mama referenciada no momento da TC, onde o profissional 

responsável delimita a mama palpável com material radiopaco, inclui o tecido 

mamário glandular aparente na imagem tomográfica, incorpora definições 

consensuais de limites anatômicas: tais como inserção da segunda costela (cranial); 

mama aparente (caudal); inserção da pele anteriormente; exclusão de músculos 

peitorais, músculos da parede torácica e costelas; utiliza como referência a linha 

lateral e média axilar, exclui o músculo latíssimo do dorso; além de utilizar como 

referência as articulações esternocostais. No caso de lumpectomia é incluso no CTV 

e GTV o seroma e clipes cirúrgicos presentes na imagem de simulação 

(HAYDAROGLU; OZYIGIT, 2013). Na Figura 4 é ilustrado o delineamento da mama 

esquerda em uma tomografia computadorizada após procedimento cirúrgico 

(lumpectomia). As diretrizes utilizadas para o delineamento, segundo o Atlas de 
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Câncer de Mama para Planejamento Radioterápico do RTOG, a parte cranial é 

variável dependendo do tamanho da mama e da posição do paciente, assim como a 

parte lateral e medial que também é influenciada pela posição, mas também pela 

forma da mama, e a ptose do órgão, sendo que o delineamento das mamas não 

deve cruzar a linha média do corpo (RTOG, 2017). 

 

Figura 4 - Delineamento da mama 

 

Fonte: Adaptado do RTOG: Atlas de Câncer de Mama (2017). 

 

O tratamento teleterápico também pode incluir a cadeia de linfonodos, já que 

a adição de campos de irradiação que incluam os linfonodos da cadeia mamária 

interna, supraclaviculares e axilares demonstram resultar em reduções na recidiva 

locorregional e a distância, melhorando a sobrevida livre de doença (BELLON et al., 

2016). Os linfonodos axilares incluem níveis I, II e III com base nos limites 

anatômicos para o crânio, caudal, anterior, posterior, lateral e dimensões mediais 

para cada nível axilar (RTOG, 2017). 

Já quando se fala de órgãos adjacentes os principais órgãos adjacentes 

nesse tipo de tratamento são os pulmões e o coração. Segundo a RTOG 1106 que 

descreve os órgãos de risco, para os pulmões são considerados ambos, que podem 

ser contornados separadamente, mas devem se considerados como uma estrutura 

para a dosimetria pulmonar. Os pulmões inflados e aquele que estiver colapsado, 

fibrótico e com enfisema devem ser contornados, devem ser incluídos pequenos 

vasos que se estendem para além das regiões hiliares. No entanto as regiões 

hilares, traqueia e brônquios principais não devem ser incluídos nesta estrutura. O 

coração será contornado junto com o saco pericárdico, a base começará no nível do 
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aspecto inferior da artéria pulmonar passando pela linha média e se estendendo 

para baixo até o ápice do coração (RTOG, 2017). 

O presente estudo trata de uma estrutura cardíaca, a LAD, que ainda não há 

um consenso acerca do delineamento pelo RTOG, tampouco há uma limitação de 

dose para desta estrutura. Os serviços de radioterapia fundamentam a etapa de 

delineamento em estudos precedentes, sendo o autor comumente utilizado Feng et 

al. (2011). No referido estudo, a LAD, ramo interventricular, se origina da artéria 

coronária esquerda e corre no sulco interventricular entre os ventrículos direito e 

esquerdo. O autor sugere, caso a visualização na imagem tomográfica seja de difícil 

visualização, deve-se ajustar o janelamento da imagem da TC, reduzindo o nível. Na 

Figura 5 observa-se em dois cortes distintos a localização da LAD, delineado em 

branco e em azul o coração como um todo. 

 

Figura 5 - Delineamento coração e LAD 

 

Fonte: Adaptado de Feng et al. (2011). 

 

Em virtude de sua localização a estrutura LAD é a artéria mais próxima da 

parede torácica, sendo por vezes inclusa nos campos tangenciais de irradiação. Por 

isso esta é a estrutura que pode ser mais frequentemente afetada do tratamento em 

respiração livre de mama esquerda (FENG et al., 2011). 

Ferrigno (2015) afirma que a maioria dos serviços no tratamento radioterápico 

inclui apenas a região da fossa supraclavicular quando da necessidade de irradiar as 

drenagens linfáticas. A inclusão das drenagens linfáticas no plano de radioterapia e 

quais devem ser tratadas é uma decisão que deve levar em conta as características 
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individuais de cada paciente e a qualidade técnica da radioterapia disponível em 

cada serviço. 

 

2.3.3. Limitação de dose nos órgãos de risco 

 

Assim que a radiação penetra o meio, no caso corpo humano, esta interage 

como os tecidos, de forma direta ou indireta. Esse efeito direto ocorre 

predominantemente com partículas com alta transferência linear de energia, onde a 

radiação interage diretamente com os átomos na molécula de DNA, criando íons que 

dão início ao processo de dano biológico. Entretanto, cerca de 70% dos efeitos 

ionizantes são advindos de baixa transferência linear de energia, que se trata da 

ação indireta. Nesta última, a energia é transferida aos tecidos por meio de 

intermediários químicos. Os tecidos são formados principalmente por água, havendo 

a exposição a radiação a  moléculas de água produz o íon H2O1, que então reage 

com a água para formar um radical livre, a hidroxila (OH). Em razão do elétron não 

pareado do radical livre, ele é altamente reativo e transfere energia facilmente aos 

tecidos, tal reação causa danos no DNA. Contudo, para que o dano no DNA seja 

permanente, os radicais livres devem interagir com o oxigênio, com a presença do 

oxigênio o dano pode ser reparado (HOFFMAN et al., 2003; HLADIK; TAPIO, 2016).  

Considerando os aspectos radiobiológicos, diferentes órgãos têm distintos 

limiares de dose, sendo que este limiar é influenciado pelo volume irradiado. O ponto 

discutível é conhecer as doses que resultam em toxicidade aguda ou tardia em 

tecidos normais. Portanto, a diferente sensibilidade à radiação em diversos órgãos 

resulta em diferentes respostas, dependendo da localização regional e da região em 

que ela se encontra, ou seja, a posição da estrutura e a capacidade regional da 

neovascularização (GUNDERSON; TEPPER; BOGART, 2016). 

Para toxicidade aguda, os tecidos devem possuir resposta rápida a irradiação, 

isto é, apresenta manifestações clínicas em curto período de tempo após a 

irradiação. Estes tecidos possuem alta atividade mitótica e suscetibilidade à 

apoptose das células. Já a resposta tardia, as alterações se apresentam após um 

longo período da irradiação, sendo associada à morte clonogênica, perda de 

atividade metabólica e alteração vascular que leva a diminuição do oxigênio. Para o 



34 

 

tratamento da mama, as lesões agudas mais frequentes são reações cutâneas, 

chamadas de radiodermites. Além destas, pode haver alterações da aparência 

estética da mama, perda do volume, fibrose ou retrações.  Para toxicidade tardia, 

tem-se a possibilidade de lesões cardíacas e pulmonares (SALVAJOLI, SOUHAMI, 

FARIA, 2013).  

Por conseguinte, histogramas dose-volume (DVH) foram adotados como uma 

maneira rápida para visualização da distribuição de dose a partir dos dados 

tridimensionais. O DVH é gerado contando as doses entregues a cada voxel de 

tecido, esta informação é representada como um histograma de dose, no eixo x, e o 

volume, no eixo y. Cada ponto ao longo do histograma representa o volume desse 

órgão que recebe mais do que, ou igual a essa dose, por exemplo, V20 é o volume 

de um órgão que recebe pelo menos 20 Gy (BELLON et al., 2016; GUNDERSON; 

TEPPER; BOGART, 2016). 

Com intuito de avaliar a dose nos órgãos de risco criou-se o QUANTEC que 

foi formado a partir de uma rede de pesquisadores com um interesse em comum: a 

modificação da relação dose-volume dos tratamentos radioterápicos. Para isto foram 

adotados alguns objetivos, tais como: fornecer uma visão geral do estado atual de 

conhecimento sobre dose-resposta e a dose-volume para os tecidos; produzir 

orientação prática que permita categorizar o risco de toxicidade com base em 

parâmetros dose-volume e identificar futuros caminhos de pesquisa que ajudariam 

nos efeitos da radioterapia. As publicações advindas da QUANTEC são amplamente 

utilizadas como referências nos planejamentos em diversos centros oncológicos. 

Estes valores limítrofes são baseados em estudos e consensos internacionais de 

radioterapia (BENTZEN et al., 2010). 

Na irradiação de mama esquerda o pulmão ipsilateral e o coração podem 

estar englobados nos campos de tratamento, devido à anatomia da paciente. Com a 

movimentação da parede torácica, esses órgãos variam espacialmente, sendo mais 

ou menos irradiados. Dessa forma, a dose calculada pelo sistema de planejamento 

pode ser subestimada (JOHANSEN et al., 2011). 

No planejamento de câncer de mama recomenda-se que os volumes cardíaco 

e pulmonar irradiados sejam minimizados o máximo possível sem comprometer a 

cobertura do volume alvo (CHAO; PEREZ; BRADY, 2011). No entanto, na irradiação 
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desta estrutura deve-se considerar o movimento respiratório. No caso de adultos a 

taxa respiratória média em repouso é entre 12 a 18 respirações por minuto 

(TORTORA; NIELSEN, 2017), logo ocorre um movimento induzido pela respiração 

que pode introduzir erros significativos do planejamento e tratamento. Em muitos 

casos, técnicas de respiração podem eliminar esse tipo de erro (CHAO; PEREZ; 

BRADY, 2011). 

As técnicas de respiração implicam a colaboração do paciente. Estas técnicas 

são desconfortáveis e necessitam de treinamento de respiração, algo que é 

especialmente difícil nos doentes com função pulmonar comprometida. Quando 

ocorre uma inspiração profunda com suspensão da respiração, esta mantém o 

coração deslocado posteriormente, medial e inferiormente: isto é, longe da mama e 

longe da borda dos campos tangenciais, que são os campos usualmente utilizados 

no planejamento. Desta forma, a dose no coração reduz aproximadamente para a 

metade, em comparação à dose administrada quando o paciente permanece em 

respiração livre (NISSEN; APPELT, 2013; ZAGAR et al., 2017). 

A dose média no coração pode ser em torno de 5 Gy do lado esquerdo e 3 Gy 

do lado direito, contudo existem variações consideráveis relacionadas a anatomia e 

a técnica de planejamento (TAYLOR, KIRBY; 2015). Em um estudo com 50 

pacientes que receberam irradiação na mama do lado esquerdo a dose média do 

coração foi de 2,3 Gy, contudo para a parte descendente da artéria coronária 

anterior esquerda (LAD) a dose média foi de 7,6 Gy, e a dose máxima nesta mesma 

estrutura de 35,2 Gy (TAYLOR et al., 2008). 

Tendo este valor de dose recebida na LAD, existe a possibilidade de estenose 

na estrutura. Segundo Nilsson et al., (2012) há um aumento de quatro a sete vezes 

de desenvolvimento de estenose na LAD, principalmente na parte média e distal, em 

pacientes que trataram o lado esquerdo quando comparado ao lado direito. Em 2016 

o mesmo autor realizou outra pesquisa em pacientes que trataram mama esquerda, 

estas receberam aproximadamente na parte distal e média da LAD a dose máxima 

de 50 Gy, variando de 30 a 55 Gy, já o coração recebeu uma dose inferior que 

variou de 3 a 13 Gy. Ainda a respeito de dose cardíaca e suas estruturas em revisão 

sistemática de Drost et al., (2018) a dose cardíaca foi avaliada em 84 estudos, a 

dose média de coração para câncer de mama no lado esquerdo foi de 3,6 Gy, em 

comparação com uma revisão anterior que relatou a dose de 5,4 Gy, já para LAD a 
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dose média foi de 12,4 Gy. A partir disto sugere-se que as artérias coronárias sejam 

consideradas órgãos de risco na radioterapia e que todo esforço seja feito para 

evitar a dose nesta estrutura. 

A lesão cardíaca induzida por radioterapia pode se manifestar como 

toxicidade aguda ou tardia. A pericardite é uma lesão aguda, muitas vezes 

transitória, mas pode ser crônica. A lesão tardia inclui falência do coração, isquemia, 

doença arterial coronariana e infarto do miocárdio. Toxicidade tardia manifesta-se de 

meses a décadas após o tratamento e pode causar morbidade cardíaca ou 

mortalidade (HAYDAROGLU; OZYIGIT, 2013).  

Para pacientes que recebem a irradiação da cadeia mamária interna estima-

se que haja um aumento de 4 a 7,4% nas doenças cardíacas e / ou eventos para 

cada 1 Gy na dose média cardíaca recebida sem limite mínimo (BELLON et al., 

2016). Após 20 anos do tratamento radioterápico para câncer de mama esquerda, 

para uma mulher de 50 anos, o risco cardíaco para dose média no coração de 10 Gy 

é de cerca de 1,6%, enquanto que para a mulher que não realizou tratamento 

radioterápico o risco descresse para 0,9% (TAYLOR, KIRBY; 2015). 

Em pesquisa realizada por Borger et al. (2007), foi avaliado o risco de doença 

cardiovascular para pacientes tratados com radioterapia para câncer de mama com 

campos tangenciais entre os anos de 1980 a 1993 sem quimioterapia adjuvante. A 

incidência total para o lado direito e esquerdo foi de 14,1%, para cardiopatia 

isquêmica e 7,3% para outros tipos de cardiopatia com uma média e seguimento de 

10 a 11 anos. A incidência de doença cardiovascular foi de 11,6% nos pacientes 

com câncer de mama direita, em comparação com 16,0% para o lado esquerdo. 

Os dados supracitados são congruentes com estudo de Henson et al. (2012), 

onde mulheres que recebem radioterapia tem uma taxa maior de mortalidade 

cardíaca para o lado esquerdo quando comparado ao direito. Na amostra que 

recebeu radioterapia no período compreendido de 1973 a 1982 e foi acompanhada 

após o diagnóstico da doença por um período de 10 a 14 anos, a taxa de 

mortalidade cardíaca foi de 1,35, já para o período de 15 a 19 anos de seguimento 

foi de 1,64 e, por fim depois de 20 anos foi de 1.20.  

A radiossensibilidade pulmonar é um fator importante que deve ser sempre 

considerado nas irradiações torácicas, uma vez que as complicações pulmonares 



37 

 

induzidas por radiação têm potencial para influir negativamente na qualidade de vida 

dos pacientes tratados por câncer de mama (CUZICK et al., 1994; STEENE et al., 

2004). 

Suesada et al. (2018) concluiu em seu estudo que a radioterapia torácica para 

câncer de mama pode levar agudamente a comprometimento da capacidade 

funcional e do desempenho no exercício. O impacto negativo sobre o sistema 

respiratório foi caracterizado por fraqueza muscular e restrição da mobilidade 

torácica. Sendo que a pneumonite por radiação é o efeito adverso mais significativo 

e geralmente aparece de um a quatro meses após o término da radioterapia. 

Anormalidades radiográficas são vistas em aproximadamente 27% a 40% dos 

casos de câncer de mama tratadas com radioterapia. A pneumonite aguda por 

radiação ocorre entre 8 e 16 semanas após o tratamento e consiste em dispneia, 

tosse não produtiva, dor torácica pleurítica, febre, estertores e alterações 

radiográficas. Sendo que a pneumonite está associada à dose, fracionamento, 

volume pulmonar e região irradiada, presença com quimioterapia concomitante 

(taxanos) ou terapia hormonal, idade avançada (> 60 anos) e fatores relacionados 

ao paciente, como por exemplo, história de doença pulmonar. Já a toxicidade 

pulmonar tardia induzida por radiação manifesta-se muitos meses após o 

tratamento, é detectável por radiografias e, muitas vezes, clinicamente assintomática 

(HAYDAROGLU; OZYIGIT, 2013). 

Retomando o estudo acima citado, Henson et al., (2012) afirma que para o 

pulmão a taxa de mortalidade por câncer de pulmão, para a primeira década foi de 

1,05, para a segunda de 2,04, e para a última de 3,87. O resultado evidencia o 

aumento de casos de doenças pulmonares ao longo dos anos. 

Portanto, o objetivo do tratamento é obter uma distribuição homogênea em 

todo o volume alvo. Entretanto deve-se ter atenção à quantidade de tecido pulmonar 

e coração, envolvidos nos campos de tratamento. Restrições de dose aceitáveis de 

volume para o planejamento do tratamento incluem a limitação do volume de pulmão 

ipsilateral recebendo 20 Gy (V20) em 10% ou menos no campo tangente sozinho e 

15% a 20% quando se acrescenta o campo da fossa supraclavicular. O volume 

cardíaco que deve receber 25 Gy tem que ser menos de 5% do volume total do 
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órgão (V25‹5%), assim como o V5 tem que ser menos de 10% (SALVAJOLI, 

SOUHAMI, FARIA, 2013). 

 

2.3.4. Inspiração Profunda com Suspensão da Respiração (DIBH) 

 

A técnica de DIBH exige que o paciente respire fundo, expandindo os 

pulmões, e segure o ar durante a simulação com a tomografia computadorizada e a 

entrega do tratamento de radiação (HAYDEN, RAINS, TIVER; 2012). Este 

procedimento permite que o coração se afaste da parede torácica que acomoda as 

mamas, movendo-se posteriormente. Dessa forma é aumentada a distância entre a 

parede torácica anterior e o coração, facilitando a disposição dos campos 

tangenciais sem a inclusão desta estrutura (KORREMAN et al., 2006). Na Figura 6 

observa-se a comparação de duas imagens TC de uma mesma paciente em um 

equivalente nível vertebral, no lado esquerdo em respiração livre e lado direito em 

DIBH e a linha vermelha representa um provável campo tangente. Percebe-se que 

com a técnica DIBH o volume cardíaco é preservado em todas as imagens 

considerando os possíveis campos simulados. 
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Figura 6 - Comparação respiração livre e DIBH 

 

Fonte: Adaptado de Bellon et al. (2016). 

 

Este procedimento é subdivido em duas classes: voluntary DIBH (vDIBH) e 

moderate DIBH. Neste primeiro o movimento respiratório é monitorado e o paciente 

é instruído a manter a respiração em determinados pontos do ciclo respiratório. Ou 

seja, o paciente é treinado e deve voluntariamente prender a respiração, é 

importante salientar que o feixe pode ser interrompido quando o sinal de respiração 

estiver fora de um limiar predefinido. Um exemplo dessa técnica é o sistema Varian 

RPM, onde uma caixa de marcadores com pontos refletivos é colocada no paciente 

e usada para medir a expansão do tórax do paciente durante a respiração, 

permitindo criar um mapa do ciclo respiratório. Já para a técnica de moderate DIBH 

é utilizado um sistema ativo de controle de respiração, por exemplo, ABC Elekta que 

utiliza um espirômetro que permite monitorar o fluxo de ar durante todo o ciclo 
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respiratório, sendo que permite a interrupção do fluxo de ar em um volume limítrofe 

definido, fazendo com que o paciente prenda a respiração para manter esse volume 

(BELLON et al., 2016; BERGOM et al., 2018). 

Latty et al. (2015) em sua revisão apontaram que estes dois métodos são 

dominantes ao realizar a técnica de DIBH, são eles: ABC - Elekta, baseado em 

espirometria com coordenação de respiração e, o RMP - Varian Medial Systems, o 

qual possui um sistema de vídeo em tempo real. 

Ainda é possível realizar a técnica voluntária, sem o auxílio de nenhum 

ferramenta adicional, onde o monitoramento da respiração é realizado pela 

ampliação das câmeras dentro da sala de tratamento, de forma que os profissionais 

acompanham o fluxo respiratório em relação às marcas tatuadas na pele e aos 

lasers externos. A conferência do posicionamento é feita com imagens 

imediatamente antes do tratamento ou ainda durante a entrega da dose (BARTLETT 

et al., 2013). 

Existem inúmeros métodos comerciais para implementação do DIBH incluindo 

espirometria, marcadores externos, e a superfície óptica de monitorização. Em 

resposta a essas restrições, devido à necessidade de obtenção dessas ferramentas 

acessórias, alguns centros de tratamento programaram técnicas de acordo com a 

infraestrutura existente, como controlar manualmente o feixe de radiação durante a 

inspiração. Assim a utilização da técnica DIBH se torna de baixo custo e não requer 

nenhum equipamento adicional, apenas pequenas mudanças no fluxo de trabalho 

clínico (CONROY et al., 2016). 

O desafio de fornecer os tratamentos DIBH reside na produção de um DIBH 

que é reprodutível e estável. A reprodutibilidade é definida como o paciente inalando 

o mesmo volume de ar e combinando a anatomia da simulação na tomografia 

computadorizada com a do tratamento. A estabilidade é definida como a retenção do 

paciente e a manutenção desse volume de ar, ou seja, o paciente deve manter a 

mesma anatomia presente na simulação, para garantir que os campos sejam 

tratados conforme o planejamento. Métodos para quantificar reprodutibilidade e 

estabilidade são análises em tempo real do volume de ar ou monitorizar a posição 

vertical da parede torácica do paciente utilizando marcas laterais no corpo do 

paciente (HARRY et al., 2015). 
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O treinamento do paciente sobre a técnica de DIBH é importante, pois exige 

que o paciente respire ativamente antes de cada campo de tratamento para garantir 

uma entrega da dose bem sucedida. Além disso, quando a técnica é voluntária e 

sem auxílio de sistema acessório de controle de respiração o tempo de tratamento é 

maior, consequentemente aumentado o ciclo de trabalho. Mas isto poderia ser 

mitigado aumentando a taxa da dose a ser administrada dentro de um intervalo de 

tempo, de forma que o tempo da dose de um campo de irradiação diminuísse 

(KORREMAN et al., 2005; LATTY et al., 2015).  

A DIBH pode ser realizada usando diferentes manobras de respiração, 

incluindo DIBH com manobra de respiração torácica (T-DIBH), que usa 

predominantemente os músculos diafragma e tórax durante a inspiração, e DIBH 

com manobra de respiração abdominal (A-DIBH), que usa predominantemente os 

músculos abdominais durante a inspiração. A DIBH predominantemente torácica e a 

DIBH predominantemente abdominal podem induzir uma diferença na separação 

espacial entre o coração e o volume alvo. Ao medir o movimento externo do tórax 

durante o ciclo respiratório usando ressonância magnética dinâmica do tórax 

constatou-se que, com a mesma capacidade vital espirométrica, a DIBH alcançada 

com a respiração torácica e a DIBH obtida com a respiração abdominal levaram a 

diferentes níveis de expansão da parede torácica (PLATHOW et al., 2005). 

De acordo com Lawler e Leech (2017) até que uma técnica direta seja 

estabelecida, é imperativo que técnicas e métodos de tratamentos atuais, como 

DIBH sejam investigados para minimizar as doses cardíacas e pulmonares, sem que 

haja comprometimento nas doses terapêuticas. 

Embora a DIBH seja bem tolerada pela maioria dos pacientes, estes devem 

ser cuidadosamente selecionados após ponderar fatores como: a capacidade de 

suportar a apneia, custo financeiro, conveniência do paciente e o potencial benefício 

com base no tamanho, localização e tipo de tumor. Os critérios bem estabelecidos 

são a lateralidade esquerda do câncer que é um fator determinante para escolha da 

técnica simplesmente devido à proximidade do alvo com o coração, bem como a 

necessidade de irradiação da cadeia mamária interna, próximo a linha mediana do 

corpo, além da idade do paciente, ou seja, quanto mais jovem mais este será 

beneficiado. Com base nisso, muitos centros oferecem apenas DIBH a pacientes 

com doença do lado esquerdo. Outro preceito já convencionado é a distância 
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máxima do coração, conceituado como a medida máxima entre o contorno cardíaco 

anterior e as bordas dos campos tangenciais (BELLON et al., 2016; BERGOM et al., 

2018).  

Sugere-se que cerca de 75% dos pacientes com câncer de mama esquerda 

podem se beneficiar com esta técnica, considerando os aspectos clínicos dos 

pacientes como risco cardíaco ou tratamento sistêmico adjuvante cardiotóxico, no 

caso da quimioterapia (ROCHET et al., 2015; SCHÖNECKE et al., 2016). Existe a 

necessidade de implementar sistematicamente um protocolo pré-triagem para todos 

os pacientes selecionando aqueles com real benefícios e capacidade de cumprir a 

técnica, além de avaliar o impacto do esquema de dose e cobertura do alvo em 

relação aos órgãos de risco (RICE et al., 2017). 

 

2.3.4.1. Redução de Dose  

 

Técnicas recentes de tratamento, como o planejamento com IMRT permitem 

uma significativa diminuição na dose do coração e LAD em comparação com VMAT, 

tanto na irradiação com FB quanto com DIBH. A dose média do coração é de 20% 

com IMRT e 23% com VMAT (SAKKA et al., 2017). 

O principal objetivo da DIBH é aumentar o volume do pulmão e afastar o 

coração da parede torácica, diminuindo as doses nessas estruturas (DARAPU et al., 

2017). A redução de dose nos pulmões, coração e uma estrutura cardíaca: a LAD, já 

está bem concretizada por vários autores com a utilização do método DIBH 

(WALSTON et al., 2016; KUNHERI et al., 2017; ROCHET et al., 2015; 

SCHÖNECKER et al., 2016).  

Um dos primeiros estudos a retratar a dose nos órgãos de risco com o uso da 

técnica DIBH e compará-la com a FB foi de Korreman et al. (2005). Nesta pesquisa o 

volume cardíaco médio que recebeu mais de 50% da dose foi reduzido de 19,2% na 

FB para 1,9% na DIBH, e o volume da LAD foi reduzido de 88,9% para 3,6% na 

DIBH. Simultaneamente, o volume do pulmão ipsilateral irradiado foi reduzido de 

45,6% na FB para 27,7% na DIBH. 

Nesta mesma linha, Borst et al. (2010) demonstram que a dose média e 

máxima do plano de tratamento com DIBH foram significativamente menores em 
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comparação com o plano de tratamento em FB, para o coração houve a mudança de 

34% para 25%, para o ventrículo esquerdo de 71% para 28%, e para LAD 52% para 

39,8%. 

Estudo realizado por Hayden, Rains e Tiver (2012) obteve a conclusão que 

ainda que haja uma diminuição 23,2 para 22,1 Gy para o pulmão na DIBH esta não 

é significativa estatisticamente. Em contrapartida, Nissen e Appelt (2013) em sua 

pesquisa comparando a técnica FB com a DIBH concluíram que o V20 pulmonar 

representa uma pequena redução de dose combinada uma cobertura melhorada. 

Estes mesmos autores, afirmam que há uma diminuição na dose do coração de V20 

é reduzido de 7,8% na FB para 2,3% na DIBH, esse decréscimo também ocorre em 

V40Gy de 3,4% a 0,3% e dose média cardíaca de 5,2 para FB em comparação com 

2,7 Gy na DIBH. 

Em revisão sistemática desenvolvida por Smyth et al. (2015) acerca das 

características da técnica DIBH, mostraram que a redução da dose média cardíaca 

foi semelhante quando comparando planos de IMRT e Radioterapia Conformacional 

Tridimensional (3D-RCT), com estas técnica atingindo reduções médias de 2,2 Gy e 

1,9 Gy, respectivamente. Lastrucci et al. (2016) reafirmam a redução da dose média 

cardíaca de 48% na técnica DIBH em comparação com a FB. 

Estudo realizado no Brasil, por Silva et al. (2016) adotando a técnica de DIBH 

para mama esquerda demonstrou uma redução média de 53% para a dose média 

no coração. Já quando se fala da dose recebida pelo pulmão, o volume que recebe 

10 Gy e 20 Gy teve uma diminuição de, em média, 44,5%, e 52%, respectivamente. 

Seguindo o mesmo resultado satisfatório, as vantagens dosimétricas de usar vDIBH 

ou moderate DIBH são incontestáveis, com diminuições nas doses médias para o 

coração e para a LAD de 25 a 67% e 20 a 71%, respectivamente (BELLON et al., 

2016). 

Lawler e Leech (2017) avaliaram a dose nos órgãos de risco utilizando a 

técnica de FB comparada a DIBH em 28 pacientes que trataram câncer de mama 

esquerda com a inclusão do campo fossa supraclavicular. Para a dose pulmonar, 

não houve alterações quando comparado o plano de FB ao DIBH. Já no que se trata 

de dose cardíaca, a dose máxima e a média reduziram, 34,5% e 32,6% 
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respectivamente no plano de DIBH. O mesmo decréscimo ocorreu com a LAD, a 

dose máxima reduziu 47,8% e a média decaiu 52% para a técnica de DIBH. 

Zagar et al. (2017) desenvolveram um estudo que sugere que a utilização da 

técnica de DIBH possibilita o bloqueio cardíaco no planejamento e se mostrou um 

meio eficaz para mitigar o dano no coração. De acordo com a pesquisa supracitada, 

após 6 meses da radioterapia nenhum paciente desenvolveu nova perfusão 

associada ao tratamento ou defeitos de movimento da parede, o fato foi confirmado 

após exame de SPECT (Single photon emission computed tomography) cardíaco. 

Uma revisão sistemática concluiu que os esquemas que empregam o controle 

da respiração em qualquer posição tiveram uma dose cardíaca média 

significativamente menor de 1,7 Gy em comparação com os regimes sem controle 

da respiração que foi uma média de 4,5 Gy (DROST et al., 2018).  

Mais recente, Dell’oro et al. (2019) obtiveram uma dose média cardíaca com 

redução de cerca de 45,7% com a utilização da técnica DIBH ao comparar com a 

FB. O mesmo ocorreu para pulmão ipsilateral, onde V5, V10 e V20 reduziram em 

12,4%, 13,6% e 13,8% respectivamente. Fundamentado nos autores acima 

discutidos é inegável a superioridade da técnica no quesito aspectos dosimétricos na 

redução de dose nos órgãos de risco. 

 

2.3.4.2. Incertezas geométricas 

 

A irradiação da mama envolve diversas variantes que influenciam na 

efetividade do tratamento e sua reprodutibilidade, tal como as incertezas 

geométricas e seus erros intrínsecos. Primeiramente, deve-se conceituar o chamado 

erro de setup que é usado para descrever a discrepância entre a posição de 

tratamento pretendida e posição da TC de simulação, este erro compreende o 

componente randômico ou aleatório (σ) e o sistemático (Σ). Na radioterapia o erro 

randômico diz respeito às variações de execuções do tratamento, incluindo a 

movimentação dos órgãos alvo. Sendo que este desvio pode variar em direção e 

magnitude para cada fração de tratamento. O erro sistemático está relacionado a 

variações na preparação da radioterapia em relação ao delineamento dos órgãos, 

erro de posicionamento no planejamento e erro de posicionamento para o 
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tratamento. Esse erro, se não for corrigido, afeta todas as frações de tratamento 

uniformemente. Já um erro randômico, é um erro de execução do tratamento, é 

imprevisível e varia com cada fração. Erros sistemáticos deslocam toda a 

distribuição da dose para longe do volume alvo clínico (CTV), enquanto erros 

aleatórios deslocam essa distribuição ao redor do CTV.  Ao comparar ambos os 

erros, pode-se afirmar que o sistemático ocorre com maior frequência e de maneira 

repetida nos pacientes, levando a entrega de dose inadequada no volume alvo, 

enquanto os erros randômicos apresentam menor impacto (VAN HERK, 2004; RCR; 

IPEM; RADIOGRAPHER, 2008; KATARIA, 2014). 

Além disso, na radioterapia há o controle interfração que é conceituada como 

a movimentação entre as frações de um tratamento, ou seja, os deslocamentos 

ocorridos a cada dia de tratamento. Enquanto o controle intrafração é aquele que 

ocorre dentro de uma única fração do tratamento. Neste último a frequência de 

imagens de conferência de posicionamento é aumentada, as imagens são 

adquiridas várias vezes durante uma fração de tratamento e o paciente é 

imediatamente reposicionado, se houver necessidade (SALVAJOLI, SOUHAMI, 

FARIA, 2013). 

A respeito das incertezas geométricas da técnica voluntária de DIBH e da 

moderate DIBH, Bartlett et al. (2013) desenvolveram um estudo randomizado com 

23 pacientes, toda a amostra recebeu um total de 15 frações, da fração 1 a 7 uma 

técnica e da 8 a 15 a técnica seguinte. Os erros sistemáticos e aleatórios foram 

avaliados e obtiveram resultados não significativos em relação às diferenças, 

concluindo, portando que em termos de reprodutibilidade as técnicas são 

equivalentes. Contudo, os pacientes se sentiram mais confortáveis com a técnica 

voluntária de DIBH, além de esta ser a opção dos profissionais das técnicas 

radiológicas por consumir um tempo menor no aparelho em relação à moderate 

DIBH. 

Betgen et al. (2013) investigaram o papel da imagem on-line no sistema de 

IGRT na orientação e correção das variações entre frações. Adotando o protocolo 

com uma imagem pré-tratamento, eles descobriram que a variabilidade interfração 

reduziu acentuadamente de 1,2 para 0,3 mm no eixo anteroposterior, de 3,1 para 

0.4mm no crânio-caudal e de 1 para 0,1mm da esquerda para a direita.  
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A diversa gama de sistemas que auxiliam a realização da técnica, bem como 

a forma a qual este é aplicado também influencia na reprodutibilidade do tratamento. 

Lutz et al. (2015) desenvolveram uma pesquisa com 58 pacientes tratadas com a 

técnica DIBH com o auxílio do sistema RPM da Varian Medical Systems. A amostra 

foi dividida em dois grupos de acordo com a posição do bloco de monitoração do 

sistema, o primeiro localizado 5 cm a direita do processo xifoide e o segundo 

medialmente na parte inferior do esterno. O bloco monitorou a posição e permitiu a 

entrega do tratamento apenas quando este marcador estava localizado dentro de 

um limite predefinido. Imagens foram adquiridas para avaliar os erros de setup ou de 

localização interfração e, o movimento intrafração da parede torácica. A pesquisa 

evidenciou menores erros quando utilizado o bloco na posição medial.  

Smyth et al. (2015) em sua revisão sistemática avaliando a reprodutibilidade 

concluíram que em geral as variações entre frações e intrafrações eram pequenas, 

independentemente do protocolo de verificação de posicionamento utilizado, sendo 

que as oscilações intrafrações eram notavelmente menores em comparação com as 

interfrações. Entretanto, há uma limitação nesta pesquisa que avaliou apenas quatro 

estudos. 

Kanphet et al. (2016) determinaram os erros sistemático e randômico  por 

intermédio do sistema de monitoramento AlignRT (VisionRT) em seis pacientes, 

totalizando 180 imagens de rastreamento antes e durante o tratamento. O erro 

sistemático máximo dos movimentos de interfração foi 0,56 mm e intrafração de 0,23 

mm. Já o erro aleatório máximo dos movimentos de interfração 1,18 mm e 

intrafração de 0,53 mm. Em conclusão, o erro sistemático interfração é cerca de 

metade do erro aleatório, isso se dá devido à estabilidade no movimento do órgão 

da DIBH. 

Koivumäki et al. (2017) determinaram a incerteza geométrica da posição do 

coração durante o tratamento de mama esquerda com a técnica de DIBH em 15 

pacientes. Para o valor médio de desvio para o coração obteve-se o valor de 

deslocamento de 1 mm para a esquerda, 1 mm superior e 0 mm na direção anterior-

posterior, quando comparada à posição do PTV na TC de planejamento. Os baixos 

valores evidenciam a reprodutibilidade do método. 
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Em estudo realizado por Ippolito et al. (2018) avaliou-se a reprodutibilidade da 

técnica DIBH voluntária no tratamento de 30 pacientes, para tanto foi utilizado o 

sistema ExacTrac (BrainLAB). Como resultado grande parte dos pacientes 

apresentaram pequenos erros durante o tratamento, abaixo de 5 mm em 94,9% dos 

campos registrados. O deslocamento médio intrafração estava abaixo de 3mm em 

todas as direções.  

 

2.3.4.3. Sistemas de verificação e controle de posicionamento 

 

Em razão dos crescentes avanços nas técnicas radioterápicas que empregam 

alto gradiente de dose e implicam em uma taxa de reprodutibilidade elevada surgiu a 

chamada Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT). Esta utiliza a imagem para 

maximizar a acurácia e precisão do tratamento, a fim de reduzir erros de 

posicionamento e permitir a conferência do posicionamento do paciente intrafração e 

interfração (SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013; AMERICAN SOCIETY FOR 

RADIATION ONCOLOGY, 2014).  

Há uma grande quantidade de incertezas na definição precisa da posição do 

alvo de tratamento, tanto durante uma determinada fração como para frações 

consecutivas. Destacando assim a necessidade de desenvolver e implementar 

estratégias para medir, monitorar e corrigir essas incertezas. Esta necessidade levou 

à evolução de várias tecnologias de imagem que ajudam a avaliar e corrigir erros de 

setup, alterações anatômicas relacionadas à perda de peso ou deformação e 

movimento interno do órgão relacionado à respiração, peristaltismo ou enchimento 

da bexiga (KATARIA, 2014).  

Técnicas de IGRT são compostas por imagens volumétricas ou planares (com 

ou sem marcadores fiduciais implantados). Para tanto é empregada energia advinda 

os raios-x em conjunto com a imagem estereoscópica, ou até ressonância 

magnética e ultrassonografia na aquisição da imagem (NABAVIZADEH et al., 2016). 

Na prática, o IGRT significa fazer imagens do paciente na posição do tratamento, 

imediatamente antes da administração da dose, para assegurar que o alvo 

pretendido está dentro do campo de tratamento. Dessa forma, uma série de imagens 

pode ser realizada durante o curso do tratamento, e a posição do paciente pode ser 
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ajustada ―rapidamente‖ após uma comparação automática e registro com uma 

imagem de referência gerada a partir do plano de tratamento. Estas imagens são 

derivadas da TC de planejamento ou DRR geradas a partir dos dados de imagem da 

TC de simulação (SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013). 

O processo de funcionamento deste instrumento pode variar de acordo com a 

marca do equipamento e o software utilizado. Entretanto, tem-se um consenso entre 

as etapas. Primeiramente o paciente é posicionado com uso das marcas (externas 

na pele), realizadas da tomografia de simulação. Posteriormente realizam-se 

imagens na sala de tratamento, essas imagens pré-tratamento ou imagens de 

controle são comparadas e combinadas à sua correspondente imagem na 

tomografia computadorizada (DRR) utilizada no planejamento. Dessa forma, o 

sistema realiza uma fusão de ambas as imagens e, se houver alguma discrepância, 

a correção será aplicada permitindo que a posição do paciente seja corrigida com 

base no registro, e, por fim o tratamento é administrado (SALVAJOLI, SOUHAMI, 

FARIA, 2013; AMERICAN SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY, 2014; LAUCHE 

et al., 2018). 

O IGRT tem como função reduzir as incertezas de posicionamento. Outro 

objetivo consiste em controlar o movimento do paciente durante o tratamento para 

assegurar que o alvo permaneça dentro da área de tratamento durante o tempo de 

administração da dose, apesar dos movimentos dos órgãos por consequências dos 

processos fisiológicos. A aquisição de imagens do IGRT permite verificar se as 

margens de tratamento estão dentro do parâmetro estabelecido pela instituição, de 

maneira que a radiação seja administrada apenas durante determinadas fases do 

movimento. Finalmente, a imagem pode ser usada para a identificação das 

deformações anatômicas do dia a dia do tumor ou de tecidos normais circundantes 

que não podem ser corrigidos com o posicionamento correto do paciente 

(SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013; AMERICAN SOCIETY FOR RADIATION 

ONCOLOGY, 2014). 

Embora o paciente possa estar imobilizado em relação a um sistema de 

referência externo, a reprodutibilidade e a posição variam de acordo com o 

movimento dos órgãos internos, ou ainda deslocamento, deformações e alteração 

de alvos e outros tecidos entre frações. Todos esses fatores estão intimamente 

ligados ao movimento de intrafração e interfração, que são considerados na 
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determinação das margens do PTV. Este último também é utilizado após aquisição 

da imagem do IGRT a fim de contribuir no processo de fusão das imagens 

(AMERICAN SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY, 2014). 

Entre as categorias mais comuns de IGRT, tem-se a com imagem portal, 

nesta é adquirida em filmes e comparadas visualmente com radiografias de 

simulação, contudo ao longo dos anos esta vem sendo substituída pelos 

Dispositivos Eletrônicos de Imagem Portal (EPID) onde a imagem é adquirida com 

um detector do tipo flat panel on board para melhor eficiência, melhor qualidade e 

capacidade de manipular a qualidade de imagem por meio do uso de filtros de 

processamento de imagem, de janelas e ajustes de controle. Além deste, tem-se o 

cine portal, onde é possível realizar vários quadros de imagem que são adquiridos 

enquanto um campo está sendo tratado (SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013). 

Em outro prisma tem-se o sistema CatalystTM SentinelTM, ele fornece a 

posição do alvo através da varredura da superfície do paciente. Ele é baseado em 

um sistema de lazers que faz a varredura da superfície óptica, criando padrões de 

respiração, incluindo a amplitude de inspiração e expiração (SCHÖNECKER et al., 

2016).  

Outro exemplo de IGRT, é o ExacTrac® (BrainLab), onde há uma imagem 

estereoscópica, realizada com o uso de radiografias múltiplas de kV para localizar 

um alvo em três dimensões. Este equipamento será discutido em seguida. 

 

2.3.4.4. Brainlab ExacTrac® X-Ray 6D 

 

O Brainlab ExacTrac® X-Ray 6D Stereotactic (Brainlab AG, Feldkirchen, 

Alemanha) se trata de uma ferramenta auxiliar ao acelerador linear que tem como 

função o posicionamento do paciente de forma extremamente precisa, sendo que é 

um sistema independente do acelerador linear (BRAINLAB, 2011). Na Figura 7, 

observa-se uma imagem ilustrativa do sistema. 
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Figura 7 - Sistema de posicionamento óptico e sistema de raios X. 

 

Fonte: BRAINLAB (2011). 

 

Este é formado principalmente pela integração de dois subsistemas: (1) um 

sistema óptico baseado em infravermelho sistema de posicionamento (ExacTrac) e 

(2) um sistema radiográfico de imagem de raios X kV (Raio-X 6D). O sistema de 

infravermelhos consiste de 2 câmeras de infravermelho (Figura 8 (a)), que são 

usadas para monitorar marcadores corporais refletivos (Figura 8 (b)) colocados na 

pele do paciente para auxiliar na configuração inicial do paciente, além de monitorar 

por meio de uma estrela de referência (Figura 8 (c)) reflexiva que é anexada ao leito 

de tratamento (JIN et al., 2008; BRAINLAB, 2011).  

 

Figura 8- Componentes do sistema óptico e infravermelho 

 

Fonte: BRAINLAB (2011). 

 

Já o sistema radiográfico consiste em dois detectores de silício amorfo de 

painel plano (Figura 9 (a)) e dois gabinetes de piso que contêm os tubos de raios X 
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(Figura 9 (b)). Este sistema gera duas radiografias oblíquas para obter radiografias 

de alta qualidade para verificação e ajuste da posição do paciente (JIN et al., 2008; 

BRAINLAB, 2011).    

 

Figura 9 - Componentes do Sistema Radiográfico 

 

Fonte: BRAINLAB (2011). 

 

Além destes componentes o sistema ainda conta com controle do software, 

painel touchscreen (Figura 10 (a)) de dentro da sala, e a função de mesa robótica 

(Figura 10 (b)), que possibilita correções, compensa desvios nos eixos rotacionais 

do paciente nas seis direções sem precisar reposicionar o paciente (BRAINLAB, 

2011).  

Figura 10- Componentes do Sistema ExacTrac® 

 

Fonte: BRAINLAB (2011). 
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Neste sistema as imagens adquiridas do paciente no isocentro do 

planejamento são comparadas com a radiografia digitalmente reconstruída da 

tomografia de simulação. O software possui ferramenta de fusão, permitindo a 

correlação entre as imagens. Sendo que é possível selecionar uma região de 

interesse para a fusão e excluir quaisquer estruturas que possam potencialmente 

aumentar as incertezas (JIN et al., 2008).  
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3. METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de desenvolver a pesquisa, a metodologia foi caraterizada, 

fundamentada e explanada nos itens: a) características do estudo; b) delineamento 

da pesquisa; c) coleta de dados; d) análise dos dados; e) local do estudo; f) 

participantes da pesquisa; e g) aspectos éticos. 

 

3.1. Características do estudo 

 

A presente pesquisa pode ser classificada em dois eixos metodológicos para 

a coleta de dados. A primeira parte envolveu um estudo de caso, com procedimento 

de coleta de dados documental, sendo uma pesquisa do tipo retrospectiva 

longitudinal, com natureza quantitativa. Na Figura 11 é apresentado um fluxograma 

representando as características metodológicas.  

 

Figura 11 - Características metodológicas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A pesquisa documental consiste em informações que ainda não receberam 

um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 

da pesquisa (LIMA, 2011). Já o estudo de caso tem como característica a 

investigação de casos específicos, bem delimitado de forma a buscar informações 

detalhadas do processo. Esta forma de pesquisa pode ter aspectos quantitativos, 
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como também possuir variadas unidades, chamado de múltiplos, no qual a análise 

dos casos é conduzida simultaneamente (VENTURA, 2007; YIN, 2015). 

Em vista disso, o estudo retrospectivo baseia-se no pressuposto do 

pesquisador olhar para os acontecimentos do passado, a partir de registros válidos e 

com a finalidade de desvendar um questionamento em sua pesquisa (CHANG, 

2014; BRUCE; POPE; STANISTREET, 2018). Além disso, a pesquisa se caracteriza 

por um estudo longitudinal que abordou os dados obtidos de forma quantitativa. 

Diante do exposto, Freitas (2017, p.32) defende que:  

 

―o estudo longitudinal visa analisar as variações das caraterísticas dos 
mesmos elementos amostrais ao longo de um período de tempo, no qual os 
pesquisadores estão interessados na trajetória de vida dos indivíduos 
incluídos na amostra, o que permite uma compreensão mais profunda sobre 
as relações entre as variáveis observadas‖. 

 

Para o mesmo autor a pesquisa quantitativa é baseada na objetividade, 

priorizando a linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno e 

as relações entre variáveis. 

Logo, a segunda parte desta pesquisa é definida como descritiva. Conforme 

Sampieri, Collado e Lucio (2013) o pesquisador busca descrever fenômenos e 

situações, isto é detalhar como o processo se manifesta. 

 

3.2. Delineamento da pesquisa 

 

Apoiados nos aspectos descritos anteriormente, na primeira etapa foram 

adotados procedimentos metodológicos que permitiram a análise da técnica de 

DIBH durante o tratamento teleterápico para pacientes diagnosticadas com câncer 

de mama esquerda. Para tanto, foi realizada uma revisão dos prontuários médicos e 

foram analisados os dados referentes ao planejamento e tratamento teleterápico das 

pacientes tratadas com a técnica descrita.  

Com a intenção de atingir os objetivos propostos, foram estabelecidas cinco 

etapas para a execução da pesquisa, conforme Figura 12.   
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Figura 12 - Características metodológicas 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A primeira etapa do processo de pesquisa consistiu na identificação do 

problema. Esta foi reconhecida no presente estudo baseada na possibilidade de 

maior preservação da irradiação nos órgãos de risco mais críticos em se tratando de 

neoplasia de mama esquerda, tais como pulmão esquerdo, coração e principalmente 

a LAD. 

Para a irradiação dos órgãos de risco, a amostra foi subdivida em dois 

grupos: o primeiro grupo foi avaliado os participantes que realizaram dois 

planejamentos o primeiro em respiração livre e o segundo com a técnica de 

inspiração. Para terapêutica convencional é empregado o feixe de radiação com a 

respiração livre, onde ocorre a movimentação na caixa torácica consequência do 

processo respiratório e, portanto, deslocamento dos órgãos de risco situados dentro 

do tórax durante a irradiação. Nesta perspectiva, tem-se a hipótese que a técnica de 

DIBH em comparação com a respiração livre, possui uma taxa reduzida de dose nos 

órgãos de risco uma vez que o feixe de irradiação incide na paciente quando esta 

permanece em inspiração profunda seguida de apneia, não havendo esta 

movimentação.  O segundo grupo de participantes possui apenas o planejamento 

com a técnica DIBH. 
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Ademais, se buscou avaliar a reprodutibilidade da técnica proposta com toda 

a amostra a fim de validar o tratamento e posteriormente, a proposição do protocolo 

específico. 

 Na segunda etapa definiu-se a amostra. Esta foi divida em dois grupos. O 

primeiro grupo se trata de um estudo de caso, onde foram incluídos os pacientes 

que realizaram o tratamento da mama esquerda utilizando a técnica DIBH. Para 

tanto, participaram da pesquisa cinco pacientes do sexo feminino diagnosticadas 

com câncer de mama esquerda que foram tratadas com teleterapia torácica 

utilizando a técnica de DIBH. O segundo grupo, foi composto por profissionais que 

fazem parte do processo de simulação e tratamento com a técnica DIBH, e para 

estes foi aplicado um questionários com análise pelo método descritivo.  

 

3.3. Coleta de dados 

 

Baseado na Figura 12, para etapa três, da coleta de dados, foram utilizados 

como ferramenta de pesquisa quatro instrumentos: a) o primeiro teve por objetivo 

caracterizar os participantes; b) o segundo teve por objetivo compilar os dados do 

planejamento; c) o terceiro avaliou a exatidão da reprodutibilidade do 

posicionamento do tratamento; e finalmente, o quarto, d) analisou o protocolo de 

simulação e tratamento do local de estudo. A seguir será detalhada a aplicabilidade 

de cada instrumento.  

O instrumento 1 (Apêndice A), foi utilizado para caracterização e inclusão dos 

participantes na pesquisa por meio da revisão dos prontuários das pacientes.  

No instrumento 2 (Apêndice B), foram coletados os dados referentes ao 

planejamento com os seguintes itens: a) prescrição da dose; b) esquema de 

fracionamento; e, c) volume alvo (mama, parede torácica e o complemento de dose). 

As informações supracitadas foram coletadas na ficha técnica de tratamento, bem 

como no prontuário dos pacientes. 

Ainda no instrumento 2 foram examinados os limites de dose nos órgãos de 

risco (Apêndice C), no caso pulmão esquerdo, coração e LAD, mediante ao DVH 

disponibilizado pelo software de planeamento Eclipse™ (Varian). 
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Neste caso foi utilizado o DVH cumulativo, onde o software do computador 

calcula a dose dos volumes alvos e dos órgãos de risco, o gráfico apresenta o 

volume da estrutura versus a dose recebida (SALVAJOLI, SOUHAMI, FARIA, 2013). 

Foram analisados os seguintes itens: dose média e máxima de cada estrutura 

citada, assim como os volumes absolutos dos órgãos que é simbolizado pela letra 

―V‖ seguida do valor numérico total da dose para este volume. Por exemplo, V25Gy 

<10% para coração, neste caso o volume recebendo 25Gy ou mais deve ser menor 

que 10% do volume cardíaco.  

No protocolo utilizado pela instituição pesquisada, três dos cinco participantes 

realizaram duas tomografias de planejamento uma com a FB e a segunda com a 

técnica DIBH. Esta conduta permite que a equipe de física médica possa avaliar qual 

a melhor conduta dosimétrica dos planos de tratamento. A partir disto, para os três 

casos foram elaborados dois diferentes planejamentos um para cada tomografia 

realizada. Portanto, para cada um destes participantes foram coletados os dados 

dosimétricos de ambos (FB e DIBH) os planejamentos. Isto possibilitou compará-los 

e avaliar o plano com maior benefício, considerando cobertura do volume de 

tratamento e dose nos órgãos de risco. Em contra partida, para dois casos foram 

analisados somente as doses do planejamento em DIBH, posto que a equipe de 

física média do serviço não elaborou o segundo planejamento em FB, pois ao 

realizar o plano em DIBH o resultado dosimétrico foi satisfatório, não havendo 

necessidade de desenvolvimento de um segundo plano para comparação. Mediante 

a característica retrospectiva do estudo optou-se por manter ambos os grupos na 

amostra. 

No instrumento 3, dentro da terceira etapa de pesquisa, foram analisadas as 

imagens advindas do sistema de IGRT do serviço - ExacTrac® para os tratamentos 

com DIBH, a coleta de dados foi balizada pelo roteiro do Apêndice D. Estes dados 

foram obtidos por meio de registro local do arquivo, já que estas informações ficam 

armazenadas no software do ExacTrac®.  

O serviço tem como protocolo a realização de duas imagens oblíquas de raios 

x no sistema ExacTrac® antes de iniciar a irradiação dos campos. Estas imagens 

são fusionadas com a imagem originária da tomografia de simulação. Dessa forma, 

é possível fazer a verificação online do posicionamento e averiguar se há 

necessidade de deslocamento. Para o tratamento de mama foi estipulado uma 
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tolerância máxima de 3 milímetros (mm), ou seja, o tratamento só é iniciado quando 

o deslocamento do isocentro de tratamento for menor que este valor. Caso o volume 

alvo esteja fora deste limite, o software indica o deslocamento para que alcance o 

posicionamento correto em relação a imagem de simulação. Esta correção é a 

chamada ―análise online das imagens‖, que ocorre anteriormente ao início da fração 

diária. Também é possível realizar a ―análise off-line‖ que diz respeito as imagens de 

cada fração do tratamento. Para avaliar a reprodutibilidade foram compilados dados 

referentes ao desvio presente na imagem do IGRT, sendo eles: valores de 

deslocamento longitudinal, lateral e vertical de cada fração de tratamento.  

O serviço no qual a pesquisa foi realizada se encontra em fase de construção 

de um protocolo de DIBH que se adapte a rotina de trabalho. As etapas para a 

execução da técnica realizam-se desde a tomografia de simulação até o tratamento.  

Para descrever o protocolo com a técnica DIBH no serviço em questão, foi 

aplicado aos profissionais envolvidos no processo de simulação e tratamento, o 

instrumento 4 de coleta de dados (Apêndice E). Especificamente, foram fornecidas 

opções das etapas envolvidas no processo de simulação tomográfica e tratamento 

teleterápico, além de condutas preestabelecidas pela instituição. O profissional que 

realiza quaisquer destas fases escolheu uma opção entre múltiplas opções, a fim de 

identificar qual o protocolo adotado pelo local do estudo para este tipo de 

tratamento.   Participaram desta etapa cinco profissionais, sendo que um deste 

grupo respondeu a parte referente a simulação e os demais realizaram o 

questionário referente as etapas de tratamento.  

 

 

3.4. Análise dos dados 

 

A primeira parte da coleta de dados foi analisada seguindo os pressupostos 

de Yin (2015) considerando os procedimentos metodológicos de um estudo de caso 

do tipo integrado com múltiplas unidades de análise. Para tanto, foi considerado um 

estudo de caso com cinco unidades de análise, onde a atenção é dirigida a mais de 

uma subunidade.  
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Além disso, foram observados os insights das unidades múltiplas, ou seja, a 

lógica de replicação, no qual cada caso pudesse predizer resultados similares ou 

produzir resultados contrastantes, mas com razões previsíveis. A técnica analítica de 

escolha foi a síntese cruzada das unidades de análise (YIN, 2015). 

Finalmente, com objetivo de apresentar um panorama geral do grupo de 

participantes foi utilizada a lógica de amostragem estatística. 

Para cada instrumento de coleta de dados houve uma forma distinta para 

análise das informações que serão discutidas a seguir. 

Já a segunda parte foi analisada de forma descritiva, por meio das respostas 

obtidas na coleta de dados com os profissionais envolvidos nas etapas dos 

processos. Sendo que o resultado foi analisado por ordem de frequência e 

apresentado em forma de tabela. 

 

3.4.1. Caracterização da amostra 

 

Os dados referentes ao Apêndice A e Apêndice B, foram tabulados, 

agrupados e analisados no software Microsoft Excel®, permitindo um panorama 

geral das características amostrais dos participantes.  

 

3.4.2. Dosimetria dos órgãos de risco 

 

As informações derivadas do Apêndice C foram utilizadas para mensurar as 

doses nos órgãos de risco. Primeiramente, foi utilizada estatística descritiva para 

examinar os valores obtidos.  

Para um grupo a análise se deu por meio da comparação com a dose dos 

órgãos de risco dos planos de FB e DIBH. A análise das informações foi agrupada 

no software Microsoft Excel®, e posteriormente, foram analisados com auxílio do 

software IBM - Statistical Package for the Social Sciences 25 (SPSS) utilizando o 

teste t Student para dados pareados, considerando p < 0,05 estatisticamente 

significante. O método de análise escolhido foi fundamentado em estudos 
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dosimétricos semelhantes (BORST, 2010; HAYDEN, 2012; YANG, 2014; IPPOLITO, 

2018; WALSTON, 2016). 

Já para o segundo grupo das unidades de análise, as doses do DIBH foram 

descritas e posteriormente, avaliadas utilizando a síntese cruzada dos casos. 

 

3.4.3. Reprodutibilidade do tratamento 

 

Verificação do setup foi realizada pelo ExacTrac®, sistema que é capaz de 

monitorar o nível de retenção de ar e verificar a semelhança entre a imagem obtida 

diariamente no tratamento com a imagem da TC de simulação. Antes do tratamento 

foram obtidos imagens, para avaliar os deslocamentos interfração. A coleta de 

dados ocorreu por meio do relatório de registro fornecido pelo software do IGRT, 

onde foram reunidos os deslocamentos translacionais da aquisição diária. 

Com intuito de analisar os dados referentes ao Apêndice D, se faz necessária 

a compreensão dos deslocamentos translacionais do ExacTrac®. O posicionamento 

de referência é o paciente em decúbito dorsal com a cabeça voltada para o gantry, 

este deslocamento é realizado em três direções: lateral, longitudinal e vertical, sendo 

que para cada sentido é atribuído o sinal de positivo ou negativo (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Características dos deslocamentos 

Deslocamento Sentido 

Direção Positivo Negativo 

Lateral Esquerda Direita 

Longitudinal Cranial Caudal 

Vertical Anterior Posterior 

 

Fonte: Adaptado do Manual da BrainLab® (2011). 

 

Para cada fração de tratamento os pacientes realizaram mais de uma 

aquisição de imagem do sistema ExacTrac®. Entretanto, não foi possível analisar os 

deslocamentos intrafração em função da escassez de dados entre as cinco unidades 
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de análise, onde o sistema ExacTrac® não armazenou todos os valores dos 

deslocamentes referentes a essas imagens de conferência de posicionamento. 

Com intuito de verificar a reprodutibilidade do tratamento, foram analisados os 

valores relacionados ao desvio interfração, este foi salvo para toda amostra no 

software do IGRT, de forma a permitir a análise deste item, bem como a 

apresentação da média e desvio padrão da amostra. Para análise foi utilizada a 

estatística descritiva do software IBM - Statistical Package for the Social Sciences 25 

(SPSS). 

A partir da avaliação interfração, foram calculados os erros de setup, erros 

sistemáticos e randômicos, bem como baseado no documento: On target: ensuring 

geometric accuracy in radiotherapy (RCR; IPEM; RADIOGRAPHER, 2008) e o 

documento: Errors and margins in radiotherapy (VANHERK, 2004). 

 

3.4.3.1. Erro médio de setup da amostra 

 

Para calcular o erro médio de setup da amostra adotou-se a fórmula: 

        
                  

  
 

Onde: 

Setupa = erro médio de setup da amostra 

ΣI = erro sistemático individual 

na = número de pacientes da amostra 

Para cada direção translacional (lateral, longitudinal e vertical) foi calculado o 

erro médio de setup da amostra. 

 

3.4.3.2. Erro sistemático Individual 

 

Para calcular o erro sistemático individual adotou-se a fórmula:  
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Onde: 

ΣI = erro sistemático individual 

Δ = erro de setup de cada fração 

nI = número de imagem 

Para cada direção translacional (lateral, longitudinal e vertical) foi calculado o 

erro sistemático individual. 

 

3.4.3.3. Erro sistemático da Amostra 

 

Para calcular o erro sistemático da amostra adotou-se a fórmula:  

 

    √
                                                 

      
 

Onde: 

ΣA = erro sistemático da amostra 

ΣI = erro sistemático individual 

Setupa = erro médio de setup da amostra 

na = número de pacientes da amostra 

Para cada direção translacional (lateral, longitudinal e vertical) foi calculado o 

erro sistemático de toda a amostra. 

 

3.4.3.4. Erro randômico individual 

 

Para calcular o erro randômico individual adotou-se a fórmula: 
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    √
                            

  
 

Onde: 

σI = erro randômico individual 

Δ = erro de setup de cada fração 

ΣI = erro sistemático individual 

nI = número de imagem 

Para cada direção translacional (lateral, longitudinal e vertical) foi calculado o 

erro randômico individual. 

 

3.4.3.5. Erro randômico da amostra 

 

Para calcular o erro randômico individual adotou-se a fórmula:  

 

    
             

  
 

Onde: 

σA = erro randômico da amostra 

σ = erro randômico individual 

na = número de pacientes da amostra 

Para cada direção translacional (lateral, longitudinal e vertical) foi calculado o 

erro randômico da amostra. 

 

3.4.4. Protocolo DIBH 

 

Os resultados obtidos no Apêndice E foram analisados em forma de tabelas 

por frequência em ordem decrescente. Esta estratégia foi utilizada com intuito de 
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corroborar juntamente com a literatura na construção de um protocolo padrão com a 

finalidade de compartilhamento com outros serviços de radioterapia. 

Finalmente, na última etapa foi proposto um procedimento operacional padrão 

para utilização da técnica DIBH com a utilização do sistema de IGRT e sem uma 

ferramenta de controle respiratório.  

 

3.5. Local do estudo 

 

A pesquisadora realizou o estudo em um Serviço privado de Radioterapia 

localizado em Santa Catarina que tem como protocolo a utilização da técnica DIBH 

para o tratamento de câncer de mama do lado esquerdo. 

 

3.6.  Participantes da pesquisa 

 

Foram adotados como critérios de inclusão para primeira etapa da coleta de 

dados: pacientes do sexo feminino, pacientes com câncer de mama esquerda; 

pacientes que realizaram a inspeção diária do posicionamento imediatamente antes 

do tratamento pela radioterapia guiada por imagem; e pacientes que foram capazes 

de manter a inspiração profunda seguida de apneia durante a simulação e todo o 

tratamento radioterapêutico. Os critérios de exclusão foram indivíduos menores de 

18 anos e/ou indivíduos legalmente incapazes. 

Posto que o método retrospectivo foi escolha para a realização do estudo, 

foram incluídos como participantes todos os pacientes que se enquadraram nos 

critérios de inclusão estabelecidos e que foram tratados com teleterapia torácica no 

período de 2017 a 2019. A amostra final teve um total de cinco participantes. Como 

a coleta das informações foi realizada em banco de dados foi necessário o uso do 

Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD), conforme Apêndice F.  

Para o preenchimento do quarto instrumento de pesquisa, participaram cinco 

profissionais. Sendo que estes foram abordados para que pesquisadora explicasse 

todos os aspectos relacionados ao estudo, além de prestar todos os possíveis 

esclarecimentos. A amostra foi composta por aqueles que se dispuseram a 
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preencher o roteiro do Apêndice F e aceitaram assinar o Termo de consentimento 

livre e esclarecido – TCLE, conforme Apêndice G. Foi adotado como critério de 

inclusão qualquer profissional do serviço que participasse diretamente no processo 

de tratamento utilizando a técnica DIBH. Como critério de exclusão desta etapa foi 

estipulado indivíduos menores de 18 anos e/ou indivíduos legalmente incapazes. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi encaminhada para aprovação em Comitê de Ética em 

Pesquisa por meio da Plataforma Brasil e seguiu às normativas da Resolução 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, acerca dos fundamentos éticos e 

científicos pertinentes a pesquisa, com assinatura do Termo de Compromisso de 

Utilização de Dados (TCUD), conforme Apêndice F, e do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), conforme Apêndice G. A pesquisa foi aprovada sob o 

número 12543819.9.0000.0121. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados encontrados nesta pesquisa, bem como 

sua fundamentação a partir de estudos anteriores. Para a avaliação da 

reprodutibilidade e dos aspectos dosimétricos dos órgãos de risco optou-se pela 

descrição de cada caso, para posteriormente realizar a análise total da amostra. 

 

4.1. Características da amostra do estudo de caso 

 

A amostra foi composta por cinco unidades de análise, pacientes com câncer 

de mama esquerda que realizaram o tratamento radioterápico com a técnica DIBH, 

entretanto nem todos os participantes realizaram o planejamento em FB para 

comparação. Toda a amostra foi planejada com a técnica de radioterapia 

conformacional tridimensional, esta é a modalidade mais comumente utilizada para 

pacientes submetidos o tratamento com a DIBH (DESAI et al., 2019). O 

delineamento do volume alvo, bem como os seguintes órgãos de risco: pulmão 

esquerdo e coração foram fundamentados no Atlas de Câncer de Mama para 

Planejamento Radioterápico do RTOG. Já LAD, foi delineada seguindo as 

orientações do estudo Feng et al. (2011). Órgãos de risco acima listados foram 

utilizados na avaliação da dose. 

O esquema de fracionamento e a dose variaram entre a amostra. Para o 

planejamento foi utilizado o sistema Eclipse (Varian Medical Systems). Além disso, a 

amostra foi tratada com campos tangentes, contudo estes foram definidos 

individualmente para cada paciente a fim de equilibrar a cobertura do volume alvo, 

homogeneizando a dose e poupando os tecidos normais. Para a avaliação do plano 

o serviço adota os fundamentos do documento QUANTEC de limitação de dose nos 

órgãos de risco. 

O tratamento foi realizado com um acelerador linear 600CD com feixe de 6 

MeV da marca Varian Medical Sistems®. Para garantir a reprodutibilidade foi 

empregado o sistema de radioterapia guiada por imagem ExacTrac® da fabricante 

Brainlab® que certifica precisão milimétrica nos tratamentos. Além disso, o serviço 

não conta com um instrumento acessório para auxiliar no controle respiratório, de 
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forma que a inspiração profunda seguida por apneia foi realizada pela amostra como 

uma técnica voluntária de DIBH. 

Para a apresentação dos dados optou-se por utilizar como codinome: Caso, 

seguido da letra ordenado do alfabeto de A até E. Na Tabela 2 observa-se outras 

informações pertinentes da amostra. 

 

Tabela 2 - Característica da amostra 

 Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E 

Idade 24 40 40 35 54 

Tratamento Adjuvante Adjuvante Adjuvante Adjuvante Adjuvante 

Cirurgia Mastectomia Conservadora Conservadora Conservadora Conservadora 

Irradiação de 
linfonodos 

Não Não Nível I e II Nível I e II Não 

Volume alvo Parede 
torácica 

Mama e leito Mama Mama Mama e leito 

Prescrição da 
dose [Gy] 

50 45 - mama 
56  – leito 

56 50,4 45  - mama 
56  - leito 

Esquema de 
fracionamento 

25 20 20 31 20 

Volume total 
do PTV (cm

3
) 

909,5 
 

550,8 
 

424,6 
 

681,6 
 

1273,2 
 

Cobertura 
volume alvo 

93% 88% 
 

95% 98% 98% 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A idade da amostra teve uma variação de 24 a 54 anos. Como visto, todos os 

pacientes realizaram radioterapia adjuvante, após cirurgia. Outra característica é a 

variabilidade de dose e esquema de fracionamento, variou entre convencional (Caso 

A e D), e hipofracionada (Caso B, C e E). A dose foi de 45 Gy a 56 Gy no volume 

total, e para a dose em leito foi de 56 Gy. A respeito do fracionamento, este oscilou 

de 20 a 31 frações. Quanto a irradiação do volume, os Casos C e D, trataram mama 

com inclusão dos níveis axilares I e II, enquanto o Caso B e E realizaram a 

irradiação da mama com boost em leito tumoral, e por fim Caso A realizou 

tratamento na parede torácica. 
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4.2. Órgãos de risco 

 

Para investigar a dose nos órgãos de risco optou-se pela descrição individual 

de cada unidade de análise e seus respectivos órgãos.  

Para a apresentação dos resultados, o estudo de caso foi segmentado em 

dois grupos: primeiro grupo de unidade de análise que possui o planejamento em 

DIBH e FB, e, portanto será exposta a comparação destes planos de tratamento; e o 

segundo grupo que serão descritas as doses no plano de DIBH e realizada a análise 

cruzada das unidades. 

No primeiro grupo estão inclusos os Casos A, C e D. Logo, torna-se 

importante a descrição do volume alvo de tratamento e a sua cobertura em 10%% 

da dose prescrita para os diferentes planos, FB e DIBH, com a intenção de 

determinar se o plano de DIBH trouxe prejuízo para a cobertura do PTV. No Caso A, 

a cobertura tanto para FB como para DIBH se manteve em 95%, no Caso C foi de 

94% para FB a 95% para DIBH, no Caso D foi de 60% para FB e 98,7% para DIBH. 

Fundamentado no que foi anteriormente descrito, para todos os casos não houve 

prejuízo na cobertura do PTV, em dois casos evidenciando a melhora da cobertura 

ao realizar o planejamento em DIBH.  

 

4.2.1. Comparação entre FB e DIBH para dose cardíaca 

 

A toxicidade cardíaca tardia após a radioterapia para cânceres de mama é um 

tópico importante, particularmente na irradiação adjuvante da mama esquerda. 

Consequentemente recomenda-se que o volume cardíaco irradiado seja minimizado 

ao máximo grau possível sem comprometer a cobertura do alvo (GAGLIARDI et al., 

2010). Como discutido anteriormente, todos os planos mantiveram uma cobertura 

igualmente satisfatória, ou ainda melhor. Na Tabela 3 são vistos os casos de dose 

no coração como um todo. 
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Tabela 3- Dose cardíaca individual 

 Caso A Caso C Caso D 

 FB DIBH FB DIBH FB DIBH 

Dm [Gy] 13,1 10,0 3,3 3,3 5,7 3,6 

Dmax [Gy] 52,8 51,7 47,0 13,07 44,4 52,9 

V50Gy [%] 6,62 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

V40Gy [%] 12,91 7,69 0,78 0,00 2,63 0,00 

V30Gy [%] 15,19 9,68 1,51 0,00 4,50 0,00 

V25Gy [%] 16,25 10,63 1,89 0,00 5,19 0,00 

V20Gy[%] 17,49 11,70 2,32 0,00 5,95 0,00 

V10Gy[%] 24,37 16,92 4,02 0,72 9,05 1,68 

V5Gy[%] 75,64 52,83 12,17 21,91 28,44 25,07 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para todos os pontos no Caso A houve uma redução de dose e volume. A 

menor redução foi para a dose máxima cerca de 1 Gy, enquanto a dose média 

diminuiu cerca de 23%. Outro valor significativo foi para V50, onde o volume 

cardíaco reduziu em média 60% ao comparar com a FB. Os demais volumes 

cardíacos também sofreram decréscimo (V40, V30, V25, V20, V10 e V5). 

Já no Caso C, ao qual possuía o menor volume do PTV das unidades de 

análise, a dose média permaneceu a mesma para ambos os planos, em 

contrapartida nos demais pontos houve reduções notáveis. Com exceção do V5 

onde houve um acréscimo de cerca de 10% do volume cardíaco recebendo 5 Gy em 

DIBH, concluindo, dessa forma que para este ponto específico a FB foi mais 

vantajosa.  
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O Caso D apresentou redução de dose e volume na maioria dos itens, com 

exceção da dose máxima que aumentou 8,5 Gy, um valor consideravelmente alto.  

O volume cardíaco que recebeu 10 Gy retratou o maior índice de redução, cerca de 

80%, seguindo na ordem a dose média diminui em média 36% no plano de DIBH. Já 

os volumes: V40, V30, V25 e V20 alcançaram zero.  

Ao comparar as unidades de análise o Caso C e o Caso D, mantiveram um 

resultado idêntico V50Gy, sendo semelhantes na continuidade de V40, V30, V25 e 

V20. Houve redução para todas as variáveis, para o Caso A foi de 7%, enquanto 

para o Caso D o valor foi de 12%, já o Caso C apresentou o valor mais significativo 

de queda de cerca de 67% de redução. 

Como preconiza o QUANTEC, os planejamentos devem seguir o limite de 

V25Gy <10%, para esses casos é associada uma probabilidade <1% de mortalidade 

cardíaca após 15 anos do tratamento. Neste estudo, o Caso A ficou próximo ao valor 

estipulado, entretanto os demais casos permaneceram em um nível bem a abaixo. 

A dose média cardíaca da amostra diminui cerca de 23%. Corroborando com 

o achado, em estudo de Simonetto et al. (2019) obteve-se  redução cardíaca de 35% 

para planos em DIBH em comparação com o FB. Os anos médios de vida perdidos, 

esperados devido à mortalidade por doença isquêmica do coração induzida por 

radiação, foram de 0,11 anos para FB, enquanto para DIBH foi de 0,07 anos. DIBH 

levou a reduções mais pronunciadas em anos de vida perdidos em pacientes com 

alto risco inicial, com prognóstico tumoral favorável, e em pacientes com altas doses 

cardíacas médias em FB. 

 

4.2.2. Comparação entre FB e DIBH para dose na LAD 

 

A dose de tolerância à radiação para as artérias coronárias permanece incerta 

e maiores estudos com acompanhamento a longo prazo são necessários para 

estabelecer uma relação entre a dose e a estenose desta estrutura (POITEVIN-

CHACÓN et al., 2018). No entanto, a exposição da artéria coronária deve ser tão 

baixa quanto possível (BECKER-SCHIEBE et al., 2016). Sabendo disso, na Tabela 4 

são apresentados os casos de dose na LAD, evidenciando a significativa redução de 

dose com a utilização de DIBH. 
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Tabela 4 - Dose LAD individual 

 Caso A Caso C Caso D 

 FB DIBH FB DIBH FB DIBH 

Dm [Gy] 40,7 35,9 10,6 8,3 21,4 10,8 

Dmax [Gy] 51,9 52,1 46,9 13,0 44,6 28,5 

V20Gy [%] 77,80 69,20 17,73 0 44,59 3,83 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

No Caso A, dose média e V20 foram beneficiados com o plano de DIBH, 

porém a dose máxima teve um leve aumento cerca de 0,38% no plano de 

inspiração. O Caso C demonstrou significativos resultados em todos os segmentos, 

dose média com diminuição de 22%, máxima de 72% e em V20 a redução chegou a 

zero com o plano de inspiração. Esta mesma característica de redução para todos 

os itens permaneceu para o Caso D, em que a dose média, máxima e V20, tiveram 

redução de 49%, 35% e 91%, respectivamente. Portanto, conclui-se que ao realizar 

a análise cruzada dos casos, o maior benefício foi para os Casos C e D ao comparar 

com o Caso A.  

A oscilação nesta estrutura também foi demonstrada em uma revisão 

sistemática Smyth et al. (2015), onde foi avaliado  sete estudos, aos quais foi 

comparada a dose média em LAD com a técnica FB e a DIBH, totalizando uma 

amostra de 148 pacientes. Constatou-se grande variabilidade na dose média desta 

estrutura, variando de 11,4 a 31,7 Gy para FB e 5,5 a 21,9 Gy nos planos de DIBH. 

Os resultados são similares a esta pesquisa, com um valor para FB variando de 40,7 

até 10,6 Gy e para DIBH de 35,9 a 8,6 Gy. Como esperado, as doses médias de 

LAD eram muito maiores do que para o coração, sendo um reflexo da anatomia e 

sua relação geométrica com o coração. 
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Poitevin-chacón et al. (2018) sugerem que para dose máxima acima de 50 Gy 

na LAD, o risco é aumentado significativamente para morbidade cardíaca. Os 

mesmos autores afirmam que o Grupo Cooperativo do Câncer dinamarquês 

recomendou um máximo de dose na LAD de 20 Gy. Apesar dos esforços no Caso A, 

a dose máxima permaneceu alta com o plano em DIBH, nos demais casos houve a 

diminuição. A predominância da doença cardíaca isquêmica indica que a artérias 

coronárias e, em particular, a LAD pode ser o ponto crítico do coração para o 

desenvolvimento de morbidade tardia cardíaca induzida por radiação (OFFERSEN; 

HØJRIS; OVERGAARD, 2011). 

Ao comparar a dose média da LAD entre os planos constatou-se uma 

redução de 17.7 Gy considerando todas as unidades de análise. Houve uma 

redução de 63% para Caso C e de 41% para Caso D, já para o Caso A a redução foi 

menor, com o valor de 5%. Ou seja, os maiores beneficiados foram os Casos C e D. 

Sabendo que nenhuma dose limite para a LAD é claramente definida e o 

efeito clínico de doses baixas não é completamente estabelecida, a melhor prática 

clínica é manter a dose para essa estrutura tão baixa quanto possível (LASTRUCCI 

et al., 2016). 

 

4.2.3. Comparação entre FB e DIBH para dose pulmonar ipsilateral 

 

Finalmente, a dose do pulmão esquerdo, pode ser avaliada na Tabela 5. 

Tabela 5 - Dose do pulmão ipsilateral individual 

 Caso A Caso C Caso D 

 FB DIBH FB DIBH FB DIBH 

Dm [Gy] 15,4 13,5 8,2 9,2 9,7 10,8 

Dmax [Gy] 52,7 33,9 54,3 55,1 44,5 28,5 

V30Gy [%] 20,52 18,83 10,51 8,59 12,73 12,07 

V20Gy [%] 22,60 20,93 13,09 11,69 15,26 15,63 

V10Gy [%] 29,43 25,41 18,64 22,59 21,40 25,18 

V5Gy [%] 76,60 52,80 30,71 49,90 44,18 53,11 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Para o Caso A ocorreu a diminuição de dose e volume em todos os pontos, 

com maior significância para dose máxima cerca de 36% de redução, e V5 com o 

decréscimo de 24% do volume pulmonar. Esta queda na dose pulmonar também foi 

observado por Lastrucci et al. (2016), onde o volume pulmonar ipsilateral que recebe 

20 Gy foi significativamente diminuído por DIBH, tal como uma redução significativa 

na dose pulmonar média. Vikström et al. (2010) afirmam que o volume pulmonar 

ipsilateral médio que recebeu mais de 20 Gy foi reduzido de 12,2 para 10,0%. 

O Caso C em compensação mostrou um acréscimo de dose na maioria dos 

itens, a dose média com aumento em DIBH de 12% e o mais alto índice em V5 com 

62%. A diminuição ocorreu somente em V30 e V20, com reduções de cerca de 18% 

e 11%, respectivamente. Com essas mesmas características, o Caso D, também 

apresentou acréscimo de dose na maior parte dos pontos, com exceção da dose 

máxima que decaiu em média 36% em DIBH e V30 que obteve uma redução 

pequena de 5%. 

Considerando todas as variáveis, o Caso A apresentou a maior redução com 

cerca de 30%, seguindo do Caso D com 27% e por último o Caso C com somente 

3% de diminuição. 

Como percebido em alguns casos a DIBH não teve impacto sobre a FB para 

as dose pulmonar ipsilateral. Uma hipótese é que enquanto uma maior porção 

pulmonar é potencialmente irradiada usando DIBH, com expansão do órgão 

(aumentada significativamente na inspiração), menos tecido pulmonar fica dentro do 

volume irradiado resultando em dose pulmonar semelhante ao utilizar a técnica de 

FB (DAMKJÆR et al., 2013; LAWLER; LEECH, 2017). Este mesmo resultado 

também foi encontrado por Jensen et al. (2017), ao qual não houve reduções nestas 

doses mesmo com o aumento do volume pulmonar. 

 

4.2.4. Descrição de dose em plano DIBH 

 

Devido à ausência do plano em respiração livre de duas unidades de análise, 

estas serão descritas de forma independentes, sendo composto pelo Caso B e Caso 
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E. Na Tabela 6 observam-se as variáveis referentes a dose cardíaca para o plano 

DIBH. 

 

 

Tabela 6 - Dose Cardíaca (Caso B e Caso E) 

 
Dm  
[Gy] 

Dmax 

 [Gy] 
V50Gy 

[%] 
V40Gy 

[%] 

 

V30Gy 
[%] 

 

V25Gy 
[%] 

 

V20Gy 
[%] 

 

V10Gy 
[%] 

 

V5Gy 
[%] 

 

Caso B 8,8 48.9 0 0 0 0 
0,07 

 

0,73 

 

9,01 

 

Caso E 4,5 35,2 0 0 0,02 0,11 
0,29 

 

4,57 

 

33,73 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para a dose média o Caso B foi similar ao resultado do Caso A (10 Gy), em 

comparação ao Caso B o Caso E expos uma dose menor, semelhante ao Caso C e 

D (3,3 Gy e 3,6 Gy; respectivamente). Da mesma maneira que os Casos C e D 

apresentaram valor zero ou próximo a zero, o Caso B e E obtiveram o mesmo 

resultado para V50, V40, V30, V25 e V20. Em contra partida para Caso E, V5 

apresentou um valor de 33,73%, sendo superior a comparar com Caso B, C e D, 

mas inferior ao Caso A. 

A Tabela 7 exibe os valores dosimétricos referente a dose na LAD. 

 

Tabela 7 - Dose LAD (Caso B e Caso E) 

 
Dm [Gy] Dmax [Gy] V20Gy[%] 

 

Caso B 4,6 24,4 0,51 

Caso E 14,8 35,5 22,75 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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O Caso B exibiu o menor valor de dose média ao equiparar as demais 

unidades de análise, já o Caso E é símile ao Caso C (10,8 Gy) no que diz respeito a 

dose média em LAD. Tanto para o Caso B quanto para o Caso E, a dose máxima 

ficou entre os valores máximos e mínimos da amostra. E por último o V20, para o 

Caso B se apresentou próximo a zero, da mesma maneira que os Casos C e D.  O 

Caso E retratou um valor mais elevado, todavia ainda é menor que o valor de V20 

para o Caso A (69,2%).  

Enfim, a Tabela 8, representa do pulmão ipsilateral dos Casos B e E. 

 

Tabela 8 - Dose pulmão ipsilateral (Caso B e E) 

 
Dm [Gy] Dmax [Gy] V30Gy[%] 

 

V20Gy[%] 

 

V10Gy[%] 

 

V5Gy[%] 

 

Caso B 8,8 48,9 
12,31 

 

14,51 

 

20,21 

 

33,11 

 

Caso E 9,5 55,6 
8,72 

 

12,42 

 

25,32 

 

47,12 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A dose média para o pulmão ipsilateral é similar em toda a amostra, com 

variação de 13,5 Gy a 8,8 Gy. Já para a dose máxima, o Caso E obteve um valor 

mais alto ao relacionar a outras unidades de análise, sendo próximo aos Casos B e 

C. Esta semelhança permaneceu em V30, V20 e V10 com comparar todas as 

unidades de análise. Para V5 o Caso B apresentou o menor valor, seguido do Caso 

E, sendo os demais valores superiores.  

Balizados nos resultados obtidos na dose dos órgãos de risco dos Casos B e 

Caso E e a supracitada comparação com as demais unidades de análise, conclui-se 

que estes pacientes foram beneficiados com a técnica DIBH no que se refere a 

dosimetria.  

 

4.2.5. Análise Dosimétrica da Amostra 
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Para avaliar a validade estatística da redução de dose entre os planos FB e 

DIBH, aplicou-se o teste t Student para dados pareados. São considerados 

estatisticamente significantes resultados com p < 0,05. Na análise conjunta das três 

unidades de análise com ambos os planos obteve-se o resultado de p < 0,02, ou 

seja, a redução de dose para todos os órgãos (coração, LAD e pulmão ipsilateral) foi 

estatisticamente significante para este grupo. 

Não obstante, na análise individual de cada estrutura ao aplicar o mesmo 

teste estatístico não houve significância, para o coração o valor foi de p < 0,367 tal 

como resultado de Schönecker et al. (2016), para LAD de p < 0,080 tal como 

Hjelstuen et al. (2011) e para pulmão ipsilateral de p < 0,180 tal como Hayden, Rains 

e Tiver (2012) e, Al-Hammadi et al., (2018). Uma suposição para este resultado é o 

pequeno número da amostra, e a grande variância entre as unidades de análise.  

Examinando cada unidade de análise, percebe-se que o Caso A é condizendo 

com a afirmação de Becker-Schiebe et al. (2016) em seu estudo, os quais afirmam 

que para os pacientes que receberam dose média no coração maior que 4,5 Gy 

também apresentaram dose superior na LAD maior que 17,5 Gy. Para o Caso A, a 

dose média foi de 10 Gy e a dose na LAD foi de 35,9 Gy. Mas, isto não foi 

visualizado no Caso B, onde mesmo apresentando uma dose média de 8,8 Gy 

cardíaca, obteve uma dose média na LAD inferior de 4,6 Gy. 

Tal como Al-Hammadi et al. (2018) não houve diferença significativa nos 

parâmetros de DVH cardíaco entre os pacientes que receberam radioterapia na 

cadeia linfonodal (Casos C e D) aos tratados somente na mama (Casos B e E) ou na 

parede torácica sozinha (Caso A). 

Em um panorama geral os maiores beneficiados com a técnica foram os 

Casos B, C, D e E, ratificando o encontrado por Lin et al. (2017) que afirmam que a 

redução de dose de radiação apresenta diferenças em pacientes pós mastectomia 

(Caso A) ou pós cirurgia conservadora da mama (demais casos). Na Tabela 9 são 

apresentadas a média e o desvio padrão dos Casos A, C e D, possibilitando uma 

visão geral da redução de dose do plano DIBH comparado ao FB. 
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Tabela 9 - Comparação dosimétrica FB e DIBH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coração 

Variáveis FB DIBH 

Dm [Gy] 7,3±5,1 5,6±3,7 

Dmax [Gy] 48±4,2 39,3±22,6 

V50Gy [%] 2,2±3,8 0,8±1,5 

V40Gy [%] 5,4±6,5 2,5±4,4 

V30Gy [%] 7,0±7,1 3,2±5,5 

V25Gy [%] 7,7±7,5 3,5±6,1 

V20Gy[%] 8,5±7,9 3,9±6,7 

V10Gy[%] 12,4±10,5 6,4±9,0 

V5Gy[%] 38,7±32,9 33,2±17,01 

 
LAD 

Dm [Gy] 24.2±15.2 18,3±15,3 

Dmax [Gy] 47,8±3,7 31,2±19,6 

V20Gy [%] 46,7±30,0 24,3±38,8 

 
 
 
 

Pulmão 

Dm [Gy] 11,1±3,8 11,2±2,7 

Dmax [Gy] 50,5±5,2 39,2±14,0 

V30Gy [%] 14,5±5,2 13,1±5,2 

V20Gy [%] 16,9±4,9 16,0±4,6 

V10Gy [%] 23,1±5,6 24,3±1,5 

V5Gy [%] 50,4±23,5 51,9±1,7 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Excetuando a dose média pulmonar, todas as demais variáveis apontaram 

uma redução de dose no plano em DIBH ao comparar com o FB. Sendo que a 

redução estatisticamente significativa foi para o coração e na LAD, por conseguinte 

todos os pacientes se beneficiaram com a DIBH, mas com graus variados. Uma 

possibilidade para esta divergência são as diferenças anatômicas.  
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Relacionando os resultados desta pesquisa com os dizeres de Simonetto et 

al. (2019) a dose média cardíaca desta pesquisa foi de 7,3 Gy na FB, e para os 

autores a dose média mais inferior de 2.5 Gy em FB tem um risco de mortalidade em 

10 anos de 0.14%, já para idade de 80 anos o risco é ainda maior de 0.4%, 

resultando em um risco de vida de 1.6% e uma média? de 0.11 anos de vida 

perdidos. No que concerne a DIBH os referidos pesquisadores afirmam que a dose 

média de 1.5 Gy, tem um risco de mortalidade em 10 anos de 0.08%, já para idade 

de 80 anos é de 0.2%, resultando em um risco de vida de 1.0%, e uma média de 

0.07 anos perdidos. Ao confrontar com o resultado da amostra, esta apresentou uma 

dose média de 5,6Gy em DIBH. Conclui-se que mesmo havendo uma redução de 

dose significativa, ainda há o risco a vida, mesmo que pequeno.  

No estudo de Wang et al. (2012) houve reduções no plano de DIBH para 

coração e LAD, o mesmo ocorreu nesta pesquisa, com diminuição de 39% e 28%, 

respectivamente. Do mesmo modo que no pulmão esquerdo, os autores também 

afirmam uma redução, para esta pesquisa diminuiu cerca de 7%. 

Para melhor compreensão do resultado da amostra (cinco casos), foi 

realizada a média de dose no plano DIBH, observa-se na Tabela 10 parte dos 

resultados da dose cardíaca desta pesquisa comparados a estudos precedentes.  
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Tabela 10 - Comparação de dose cardíaca em DIBH  

Autor/Ano n˚ 

amostra 

Técnica de 

tratamento 

Dm 

 [Gy] 

 

Dmax  
[Gy] 

 

V50Gy 
[%] 

 

V40Gy 
[%] 

Esta pesquisa 5 3D-RT 4,8 36,3 0,5 1,5 

Fessart et al. (2019) 9 IMRT 4,8 - - - 

Al-Hammadi et al. 
(2018) 

54 IMRT 3,2 48,5 0,2 2,1 

Kunheri et al.  (2017) 
 

45 Não 

informado 

1,5 34,1 - 0,06 

Schonecker et al. 
(2016) 

13 Não 

informado 

1,3 19,7 - - 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Observa-se que o resultado da dose média desta pesquisa foi idêntico a 

Fessart et al. (2019), apesar destes realizarem o planejamento em IMRT. Entretanto, 

para Schonecker et al. (2016) a dose média cardíaca foi significativamente inferior, 

com valor de 1,3 Gy, semelhante ao resultado de Kathpal et al. (2016), Dell’oro et al. 

(2019), Ippolito et al. (2018) e Vikström et al. (2010), com valores de 1,2 Gy; 1,4 Gy, 

1,5 Gy e 1,7 Gy; respectivamente. Dois casos trataram cadeia linfonodal, segundo 

Nguyen et al. (2018) a dose média para estes casos foi de 2,7 Gy e para aqueles 

que não trataram foi de 1,5 Gy semelhante aos resultados anteriormente discutidos. 

Tendo isso em vista, foi encontrado um maior número de estudos com resultados 

inferior a 2 Gy. Uma razão para esta pesquisa e o estudo de Fessart et al. (2019) 

obterem um resultado superior pode ser explicado pelo número reduzido da 

amostra. 

Já a dose máxima foi semelhante a Kunheri et al. (2017), sendo inferior a Al-

Hammadi et al. (2018), porém bem superior ao resultado obtido por Schonecker et 

al. (2016).  
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Na Tabela 11 podem ser vistas outras variáveis relacionadas a dose cardíaca. 

Tabela 11 - Comparação de dose cardíaca em DIBH 

Autor/Ano n˚ 

amostra 

Técnica de 

tratamento 

V30Gy 
[%] 

V25Gy 
[%] 

V20Gy[%] 

 

V10Gy 
[%] 

 

V5Gy 
[%] 

 

Esta pesquisa 5 3D-RT 1,9 2,1 2,4 4,9 28,5 

Fessart et al. 

(2019) 

9 IMRT 0,4 0,8 - - - 

Al-Hammadi et 

al. (2018) 

54 IMRT 2,8 3,2 3,6 4,9 - 

Kunheri et al.  

(2017) 

45 Não informado 0,05 0,8 1,2 2,7 4,7 

Schonecker et 

al. (2016) 

13 Não informado - 0,06 0,09 0,26 1,1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Acerca dos volumes cardíacos, a pesquisa apresentou um valor alto na 

variável V5 ao confrontar com os demais autores. Todavia, V30, V25, V20 e V10 

demonstrou certa linearidade ao comparar com os estudos anteriores. 

Na Tabela 12 observa-se a comparação dosimétrica da estrutura LAD com 

pesquisas antecedentes.  
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Tabela 12 - Comparação de dose na LAD em DIBH  

Autor/Ano n˚ amostra Técnica de 

tratamento 

Dm [Gy] 

 

Dmax [Gy] 

 

V20Gy [%] 

 

Esta pesquisa 5 3D-RT 14,9 30,7 16,6 

Al-Hammadi et al. 
(2018) 

54 IMRT 14,8 44,3 - 

Jensen et al. (2017) 22 3D-RT 13,0 - - 

Lastrucci et al. (2016) 23 3D-RT 6,6 - 9,1 

Rochet et al. (2015) 35 Não 

informado 

4 18,6 2,5 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O presente estudo é pariforme no que diz respeito a dose média na LAD ao 

resultado encontrado por Al-Hammadi et al. (2018), mesmo que este planejamento 

seja em IMRT. Jensen et al. (2017) e Ippolito et al. (2018) concluíram valores 

similares de 13 Gy e 11,4 Gy respectivamente. Em compensação Rochet et al. 

(2015), Kathpal et al. (2016), Lastrucci et al. (2016), Tang et al. (2019) e Jensen et 

al. (2018) apresentaram valores menores, sendo: 4 Gy; 5,4 Gy.; 6,6 Gy; 7,4 Gy e 8,7 

Gy, respectivamente. 

Para dose máxima o valor também foi aproximado de Al-Hammadi et al. 

(2018), sendo superior a Jensen et al. (2018), Tang et al. (2019), Rochet et al. 

(2015) e Damkjær et al. (2013), com 23,6 Gy; 21,3 Gy; 18,6 Gy e 16,1 Gy, nesta 

ordem. 

  A DIBH pode reduzir o risco da doença cardíaca em 13,6%, além de diminuir 

a probabilidade de doenças ou eventos coronarianos em aproximadamente 25,2% 

(SMYTH et al., 2015). 

Finalmente, na Tabela 13 é examinada a comparação dosimétrica do pulmão 

ipsilateral com estudos anteriores. 
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Tabela 13 - Comparação de dose no pulmão ipsilateral em DIBH  

Autor/Ano n˚ 

amostr

a 

Técnica 

tto 

Dm [Gy] 

 

Dmax [Gy] 

 

V30Gy 
[%] 

 

V20Gy 
[%] 

 

V10Gy 
[%] 

 

V5Gy 
[%] 

 

Esta 

pesquisa 

5 3D-RT 10,4 44,4 12,1 15,0 23,7 47,2 

Fessart et al. 

(2019) 

9 IMRT 12,1 - - 23,2 - - 

Al-Hammadi 
et al. (2018) 

54 IMRT 10,6 50,6 17,0 10,0 - - 

Kunheri et 

al.  (2017) 

45 Não 

informado 

6,0 41,2 9,12 13,14 17,4 22,1 

Lastrucci et 

al. (2016) 

23 3D-RT 4,6 - - 8,9 15,4 48,1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O resultado da dose média do pulmão esquerdo encontrado nesta pesquisa 

foi coincidente Fessart et al. (2019) e Al-Hammadi et al. (2018), os demais autores 

demostraram dose inferiores. No entanto, a dose máxima foi semelhante em todos 

os autores descritos na tabela supracitada. O V30 e o V20 se encontram dentro dos 

parâmetros de outros estudos, já V10 apresentou um resultado superior. Por último 

V5 mostrou um volume elevado de 47,2 %, sendo que valor parecido foi visto por 

Lastrucci et al. (2016). 

Haja vista os resultados obtidos a implementação de DIBH na prática clínica 

diária resulta na redução da irradiação de coração, LAD e pulmão esquerdo, sem 

comprometer a cobertura do alvo. Ou seja, o método proporciona um benefício 

inequívoco para pacientes com câncer de mama do lado esquerdo. 

Darapu et al. (2017) afirmam a necessidade da seleção do paciente para um 

treinamento adequado, a técnica de DIBH é aceitável e viável para radioterapia de 

mama e, portanto, deve ser considerada para todos os pacientes, pois isso pode 

resultar em menos complicações relacionadas à radioterapia.  
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Descobertas encontradas por Rochet et al. (2015) sugerem que pelo menos 

75% dos pacientes com câncer de mama do lado esquerdo podem se beneficiar da 

técnica DIBH em termos de reduções de dose potencialmente relevantes, 

especialmente se há fatores de risco cardíacos preexistentes, tal como o tratamento 

sistêmico e, a quimioterapia, altamente cardiotóxica.  

 

4.3. Incertezas Geométricas 

 

Como visto anteriormente, são necessários alguns fatores para garantir a 

reprodutibilidade diária no tratamento radioterápico. Neste é necessário a 

localização precisa do setup, que diz respeito ao seu posicionamento diário e a 

localização do isocentro, sendo necessário considerar as variações anatômicas. 

Para avaliar a reprodutibilidade da presente pesquisa, será descrito o deslocamento 

interfração, além do erro de setup, os erros sistemáticos e randômico, sendo que os 

itens descritos foram analisados em todas as direções translacionais. Em virtude da 

ausência de dados de alguns participantes não foi possível analisar a 

reprodutibilidade intrafração. Para a compreensão dos resultados entende-se 

deslocamento, desvio e variação como sinônimos quando relacionados aos eixos 

longitudinal, vertical e lateral. 

 

4.3.1. Movimento Interfração 

 

Para a avaliação dos deslocamentos interfração da pesquisa, optou-se pela 

apresentação individual de cada caso.  

 

4.3.1.1. Caso A 

 

O movimento interfração na localização do volume alvo teve uma média e o 

desvio padrão na direção lateral de 0,47±2,28 mm para a direita, na longitudinal foi 

de 3,05±2,65 mm para cranial e por último na vertical de 1,25±3,54 mm para 

posterior. Baseado nos resultados a maior oscilação foi no sentido longitudinal e a 
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menor na direção lateral. A Figura 13 exibe a variabilidade dos deslocamentos 

diários em todos os eixos translacionais. 

 

Figura 13 - Variação do descolamento interfração 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Nota-se que houve desvios significativos em frações específicas no decorrer 

do tratamento, principalmente no segundo dia com valor de 9,92 mm para o sentido 

lateral, no sexto dia de 8,49 mm para o sentido vertical e 8,75 mm longitudinal, e no 

vigésimo quarto dia de 7,47 mm para o sentido longitudinal. O eixo lateral e vertical 

conservou-se de maneira geral próximo ao zero a partir da sétima fração. O restante 

das frações permaneceu em um média de limite de 6 mm em todas as direções. 

 

4.3.1.2. Caso B 

 

O movimento interfração na localização do volume alvo teve uma média e o 

desvio padrão na direção lateral de 0,29±3,75 mm para a esquerda, na longitudinal 

foi de 2,54±4,15 mm para cranial e por último na vertical de 0,72±3,82 mm para 

anterior. Baseado nos resultados a maior oscilação foi no sentido longitudinal e a 

menor na direção lateral, dado confluente com o Caso A. A Figura 14 exibe a 

variabilidade dos deslocamentos diários em todos os eixos translacionais. 
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Figura 14 - Variação do descolamento interfração 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na figura acima se percebe a alternância dos desvios nos eixos 

translacionais, havendo uma variabilidade maior que 6,5 mm em frações 

particulares. Como por exemplo, na sexta fração com um desvio de 7,91 mm para 

posterior, na décima 8,82 mm para esquerda, na fração seguinte de 7,9 mm anterior 

antepondo com o resultado da sexta fração que apresentou deslocamento para o 

sentido contrário. Seguindo para a décima terceira fração com um desvio de 7,88 

para esquerda, e finalmente um desvio na décima oitava e vigésima para cranial de 

11,52 mm e 7,64 mm, respectivamente.  

 

4.3.1.3. Caso C 

 

O movimento interfração na localização do volume alvo teve uma média e o 

desvio padrão na direção lateral de 0,56±3,79 mm para a direita, na longitudinal foi 

de 0,95±2,77mm para caudal e na vertical de 3,32±3,93 mm para anterior. 

Embasado no desfecho a maior alternância foi no sentido vertical e a menor na 

lateral e longitudinal, respectivamente. A Figura 15 apresenta a variabilidade dos 

deslocamentos diários em todos os eixos translacionais. 
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Figura 15 - Variação do descolamento interfração 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Dentre os casos já discutidos, o Caso C teve a maior inconstância durante o 

tratamento, entretanto, seus valores no sentido longitudinal permaneceram abaixo 

de 5,5 mm tanto para cranial quanto caudal. Já no eixo lateral, houve somente um 

desvio notável na sétima fração de 6,64 mm para a direita. Em contrapartida no eixo 

vertical houve quatro desvios relevantes para anterior, na décima terceira, décima 

quarta, décima sexta e décima sétima de 7,64 mm; 7,94 mm; 7,87 mm; 7,79 mm; 

respectivamente. 

 

4.3.1.4. Caso D 

 

O movimento interfração na localização do volume alvo teve uma média e o 

desvio padrão na direção lateral de 0,47±2,67 mm para a direita, na longitudinal foi 

de 2,72±4,23 mm para cranial e por último na vertical de 0,67±5,81 mm para 

anterior. Respaldado nos resultados a maior oscilação foi no sentido longitudinal, 

dado confluente ao Caso A e B, sendo os menores na direção lateral e vertical. A 
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Figura 16 exibe a variabilidade dos deslocamentos diários em todos os eixos 

translacionais. 

 

Figura 16 - Variação do descolamento interfração 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

No primeiro dia de tratamento o caso apresentou um desvio vertical de 10 mm 

para anterior. Nas frações seguintes houve uma estabilidade proximal a zero no 

deslocamento, isto se manteve aproximadamente até a vigésima fração. Nesta, 

percebe-se um deslocamento de 7,41 mm para cranial. Na vigésima quinta fração 

houve um importante desvio para todos os eixos translacionais, lateral, longitudinal e 

vertical, sendo de 10,68 mm para direita, 9,57 mm para cranial e 11,15 mm para 

posterior, respectivamente. Outra característica deste caso é o constante 

deslocamento no eixo longitudinal da vigésima quinta a vigésima nona fração em 

direção cranial, com os seguintes desvios seguindo a ordem diária de tratamento: 

9,57 mm; 10,08 mm; 8,97 mm; 10,05 mm; e 14,43 mm. Já no eixo vertical houve 

deslocamento maior na vigésima quinta e vigésima oitava fração de 11,15 mm para 

posterior e 21,06 mm para anterior, nesta ordem, nota-se os desvios para direções 

contrárias.  
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4.3.1.5. Caso E 

 

O movimento interfração na localização do volume alvo teve uma média e o 

desvio padrão na direção lateral de 1,63±3,36 mm para a direita, na longitudinal foi 

de 1,47±2,95 mm para caudal e na vertical de 3,61±2,28 mm para posterior. Os 

resultados evidenciam uma maior variação no sentido vertical, sendo os menores na 

direção lateral e longitudinal dado congruente ao Caso C. A Figura 17 mostra a 

variabilidade dos deslocamentos diários em todos os eixos translacionais. 

 

 
Figura 17- Variação do descolamento interfração 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

De forma geral o Caso E apresentou na maioria de suas frações uma 

variabilidade próxima à zero em todos os eixos, não excedendo um valor limite de 

6,5 mm. Salvo em cinco situações específicas, sendo estas: na segunda fração 

houve um deslocamento de 8,69 mm para direita, no dia seguinte de 7,25 mm para 

posterior, na sétima fração de 7,46 mm para posterior, na décima terceira e vigésima 

fração em direção caudal de 6,57 mm e 6,86 mm, respectivamente. 
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4.3.2. Erro Sistemático 

 

 Para o cálculo do erro sistemático, aquele relacionado ao planejamento, 

adotou-se uma fórmula anteriormente discutida. Na Figura 18 são apresentados os 

valores individuais dos erros sistemáticos interfração de cada caso.  

 
Figura 18- Comparação de erro sistemático individual da amostra 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

De maneira geral, todos os casos tiveram um menor erro sistemático no eixo 

lateral, havendo uma discrepância no sentido para o Caso B que foi para direita, 

enquanto os demais foram na direção esquerda. Neste eixo, os valores de menor 

para maior foi: Caso B de 0,30 mm; Caso A de 0,47 mm, Caso D de 0,47 mm; Caso 

C de 0,56 mm, e por fim Caso E de 1,63 mm. Observa-se um erro menor que 2 mm, 

evidenciando um baixo índice de erros que garante a reprodutibilidade do 

tratamento. Um resultado semelhante foi apresentado pelo estudo Laaksomaa et al. 

(2015), onde obtiveram o resultado de 1,4 mm no eixo lateral, sendo que para o 

tratamento foi utilizado o acessório RPM Varian - Sistema de controle respiratório o 

qual facilita o tratamento. Por outro lado, Jensen et al. (2018) apresentaram o 

mesmo erro sistemático de 1,4 mm lateral, sendo que este não utilizou um sistema 

de controle respiratório, assim como esta pesquisa. 
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Para o eixo longitudinal os Casos A, B e D apresentaram os seguintes 

resultados na ordem: 3,05 mm; 2,54 mm e 2,72 mm em direção cranial. Já os Casos 

C e E exibiram os seguintes resultados: 0,95 mm e 1,47 mm na direção caudal, 

respectivamente. Excluindo o Caso A, que excedeu minimamente o valor de 3 mm, 

os demais casos permaneceram abaixo deste limite de erro sistemático.  

Comparando com a pesquisa de Laaksomaa et al. (2015), onde  o resultado foi de 

4,1 mm para longitudinal, esta pesquisa apresentou um valor inferior. Um resultado 

semelhante ao presente estudo foi descrito por Skytta et al. (2016), utilizando o 

sistema RPM Varian foi identificado o erro sistemático de 2,8 mm no eixo 

longitudinal. 

Por fim, para o eixo vertical, os Casos A, B e D demonstram respectivamente 

um desvio para o erro sistemático de: 1,25 mm para posterior; 0,73 mm para anterior 

e 0,67 mm também para anterior. Desfecho semelhante foi retratado por Jensen et 

al. (2018) com um erro de 1,3 no eixo translacional. Bartlett et al. (2013), apresentou 

um erro de 1,65 mm, este é acima do encontrado nesta pesquisa, validando portanto 

os valores destes casos. Já para o Caso C o erro foi na direção posterior no valor de 

3,32 mm, e para o Caso E foi na direção contrária com valor de 3,61 mm.  Apesar de 

o erro ser maior do que os primeiros casos descritos, Laaksomaa et al. (2015) 

demonstraram resultado similar no valor de 3,2 mm, sendo na pesquisa desses 

autores foi utilizado o acessório RPM Varian - Sistema de controle respiratório o qual 

facilita o tratamento. 

 

4.3.3. Erro Randômico 

 

 O erro randômico está associado à preparação de cada fração de tratamento, 

para o cálculo foi adotada uma fórmula anteriormente discutida. Na Figura 19 são 

apresentados os valores individuais dos erros randômicos interfração de cada caso.  
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Figura 19- Comparação de erro randômico individual da amostra 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Via de regra, os valores de erro randômico foram superiores a 2 mm em todos 

os eixos translacionais alcançando o limite de aproximadamente 5 mm.  Ao 

comparar estes valores com o erro sistemático (Figura 18), percebe-se que o erro 

randômico é maior na técnica de tratamento DIBH na instituição pesquisada. Este 

fato pode ser explicado pela incapacidade dos pacientes de manter a respiração 

reprodutível ao longo do tratamento, afinal, o erro randômico está intimamente 

relacionado a preparação do posicionamento, sendo imprevisível e acontecendo de 

forma aleatória. 

Para lateral os menores deslocamentos foram dos Casos A e B, com os 

seguintes valores em ordem: 2,24 mm e 2,63 mm, ambos para esquerda. 

Considerando Laaksomaa et al. (2015) esta pesquisa obteve um resultado maior de 

erro randômico, já que no estudo dos ditos autores o erro foi de 1,4 mm. Os Casos 

B, C e E, apresentaram também desvio na direção esquerda, porém com valores 

superiores, sendo estes, respectivamente: 3,66 mm; 3,70 mm; e 3,28 mm. Mesmo 

com os valores maiores quando comparado ao que foi descrito anteriormente, estes 

se encontram dentro de parâmetros na literatura. Os dados são concordantes com 

Jensen et al. (2018) que obtiveram o valor numérico de 3,8 mm em um tratamento 

sem sistema de controle respiratório, assim como a presente pesquisa. 
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Para longitudinal os Casos A, C e E apresentaram resultados praticamente 

proporcionais, como visto respectivamente: 2,61 mm; 2,70 mm; e 2,88 mm, todos na 

direção cranial. Tendo em vista o resultado, é possível afirmar que os dados são 

confluentes com a literatura, a qual Skytta et al. (2016) descreveram o erro 

randômico de 2,3 mm e Jensen et al. (2018) de 3,3 mm semelhantes ao resultado 

obtido nesta pesquisa. 

Finalmente, o vertical, entre os demais eixos translacionais foi o que 

apresentou maior deslocamento no que tange o erro randômico. Sendo que desvios 

neste erro foram para a direção anterior. O Caso E apresentou o menor desvio de 

2,22 mm, e o maior desvio foi o Caso D com 5,72 mm. Os demais Casos A, B e C 

exibiram um erro similar de: 3,48 mm; 3,73 mm; e 3,84 mm, respectivamente. Uma 

hipótese para esta variação tanto do erro randômico como do erro sistemático no 

eixo vertical é a dificuldade de manter o nível respiratório. A revisão sistemática de 

Smyth et al. (2015) afirma que as variações interfração são maiores no plano 

anteroposterior, assim como o resultado encontrado neste estudo. 

 

4.3.4. Reprodutibilidade da Amostra 

 

O serviço no qual foi realizada a pesquisa define como limite máximo de 

deslocamento de 3 mm para correção e posteriormente, realização do tratamento. O 

limite é menor quando comparado os valores estipulados por Bartlett et al. (2013), 

Laaksomaa et al. (2015) e Ippolito et al. (2018), sendo inferior ao limite de 4 mm 

estipulado por Skyttä et al. (2016) em sua pesquisa. 

A reprodutibilidade do tratamento foi examinada considerando os valores de 

toda amostra. O deslocamento médio interfração da amostra na direção lateral teve 

média e desvio padrão de 0,57±0,68 mm para direita, longitudinal de 1,17±2,20 mm 

para cranial e, vertical de 0,02±2,58 mm para posterior. Os desvios são congruentes 

com os dados da pesquisa de Remouchamps et al. (2003) na que foram inferiores a 

2mm em todos os eixos. Na Figura 20 é visto o deslocamento médio interfração da 

amostra em comparação com estudos prévios. 
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Figura 20 - Comparação do deslocamento interfração com estudos prévios 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Entre os estudos supracitados, a presente pesquisa possui uma variação 

menor nos três eixos translacionais quando comparado a pesquisa de Xiao et al. 

(2018) e Fassi et al. (2014), um ponto a destacar é o tamanho da amostra, no 

primeiro estudo de 31 participantes e no segundo uma amostra de 7 participantes, 

este último semelhante a esta pesquisa. Por outro lado a pesquisa realizado por 

Kathpal et al. (2016) obteve deslocamentos quase igual a zero, considerado ideal, 

em uma amostra de 15 participantes, sem a utilização de uma ferramenta de 

controle respiratório, somente com  auxílio do sistema de IGRT - Calypso 4D 

Localization System. A partir disto, percebe-se que para manter o tratamento com a 

técnica DIBH reprodutível não há necessidade de um sistema acessório ao 

equipamento de teleterapia. Xiao et al. (2018) afirmam que a abordagem de DIBH 

voluntária fornece uma reprodutibilidade equivalente àquele que utiliza um sistema 

de espirometria, e ainda recomenda um limiar de 7 mm com base nos resultados de 

seu estudo. Sendo este limite superior ao estipulado pelo serviço, local da pesquisa. 

As incertezas geométricas são partes fundamentais na análise da 

reprodutibilidade de um tratamento. Na Figura 21 observam-se os erros randômico, 

sistemático e de setup na direção lateral para a amostra, comparando com 

pesquisas precedentes. 
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Figura 21 - Comparação de incertezas geométricas no eixo lateral 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na direção lateral a presente pesquisa apresentou um erro randômico e 3,10 

mm para esquerda; erro sistemático de 0,68 mm para esquerda e erro de setup de 

0,57 mm para direita. Esta diferença entre as direções dos erros pode ser explicada 

por variações expressivas durante frações pontuais. Ao comparar com os estudos, o 

presente mostrou um erro randômico maior do que os demais estudos, sendo 

próximo ao encontrado por Brouwers et al. (2015) que foi de 2,8 mm. Já o erro 

sistemático foi o menor quando relacionado aos estudos, também tendo o valor mais 

próximo a pesquisa de Brouwers et al. (2015) que foi de 1,2 mm. E por último o erro 

de setup semelhante a Borst et al. (2010) com 0,4 mm e Brouwers et al. (2015) 

ligeiramente menor com 0,3 mm. Contrapondo o resultado desta pesquisa, tem-se 

Al-Hammadi et al. (2018) com o valor de 2,1 mm de deslocamento. 

Na Figura 22 visualizam-se os erros randômico, sistemático e de setup na 

direção longitudinal para a amostra e os relaciona com pesquisas anteriores. 
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Figura 22 - Comparação de incertezas geométricas no eixo longitudinal  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para a direção longitudinal o presente estudo e obteve um erro randômico de 

3,28 mm; erro sistemático de 2,20 mm e erro de setup de 1,18 mm.  Ao confrontar os 

estudos, esta pesquisa apresentou um deslocamento padrão em todos os erros para 

direção cranial, além disso, também é possível notar maior distância no eixo zero. O 

erro randômico teve maior variabilidade nesta pesquisa, sendo próximo do resultado 

alcançado por Brouwers et al. (2015) de 3 mm. O erro sistemático manteve uma 

conformidade quando comparada a atual pesquisa, para com os seguintes autores 

Ippolito et al. (2018), Brouwers et al. (2015) e Al-Hammadi et al. (2018) com os 

seguintes resultados: 1,9 mm; 1,8 mm; e 2,1 mm, respectivamente. Quanto ao erro 

de setup houve significativa alternância entre os estudos, o valor mínimo de 

deslocamento foi de Brouwers et al. (2015) com 0,6 mm e o máximo de Al-Hammadi 

et al. (2018) com 2,7 mm; sendo que o valor do presente estudo se encontra entre 

limites.  

Finalmente na Figura 23 observam-se os erros randômico, sistemático e de 

setup na direção vertical para a amostra e relacionam-se com pesquisas anteriores. 
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Figura 23 - Comparação de incertezas geométricas no eixo vertical  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para a direção vertical esta pesquisa evidenciou um erro randômico de 3,80 

mm; erro sistemático de 2,58 mm e erro de setup de 0,03 mm, somente o último na 

direção posterior. Esta diferença entre as direções dos erros pode ser explicada por 

variações expressivas durante frações pontuais. O deslocamento mais significativo 

foi o erro randômico, Brouwers et al. (2015) apresentaram um resultado próximo com 

valor de 3,1 mm, entretanto ao relacionar com Al-Hammadi et al. (2018) com o valor 

de 0,6 mm o estudo demonstrou um deslocamento maior. Para o erro sistemático 

resultado similar foi encontrado por Brouwers et al. (2015) com 2,1 mm, e seguindo 

de valores inferiores de Borst et al. (2010) com 1,6 mm e Al-Hammadi et al. (2018) 

com 1,5 mm. Por último, o erro de setup apresentou o menor desvio ao confrontar 

com os demais estudos, sendo semelhante com Brouwers et al., (2015) com valor 

de 0,3 mm. Um resultado equivalente foi disposto por Bartlett et al. (2013) que 

realizaram a técnica DIBH sem sistema de controle respiratório e obtiveram um erro 

de setup de 0,05 mm. No que diz respeito aos erros randômico e sistemático, ao 

comparar com os eixos supracitados, o vertical mostrou a maior variabilidade 

relacionando o eixo zero.  

Como pôde ser observado nas Figuras 22 e 23 que apresentam os eixos 

longitudinal e vertical respectivamente, a pesquisa realizada por Borst et al. (2010) 
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apresentou uma maior variabilidade em seu estudo quando comparado a este, 

mesmo desta forma, este concluiu que o volume alvo foi estável durante todo o 

curso do tratamento, e portanto, os erros de posicionamento não tiveram impacto na 

dose administrada para o volume alvo ou para os órgãos de risco.  

 Foram calculadas as médias e o desvio padrão dos erros sistemáticos e 

randômicos intrínsecos ao tratamento de toda amostra. Na Tabela 14 observam-se 

os dados desta pesquisa comparados com pesquisas anteriores, que assim como 

esta não utilizaram um sistema de monitoração respiratória. Ainda expõe 

informações quanto ao número da amostra de cada pesquisa e a modalidade ou 

modelo de IGRT. 

 

Tabela 14 - Comparação de erros com estudos anteriores 

Autor e ano Amostra Modalidade ou 
Modelo de IGRT 

Erro Sistemático 
(mm) 

Erro Randômico 
(mm) 

Esta pesquisa 5 ExacTrac® 
BrainLan 

1,82 3,39 

Xiao et al. (2018) 31 Vision RT AlignRT 
 

2.7 3,4 

Tang et al. (2014) 50 Vision RT AlignRT 
 

0,7 1,9 

Conroy et al. 
(2015) 

15 Imagem Portal 
Cine 

2 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O erro sistemático desta pesquisa foi de 1,82±1,00 mm. Segundo Jensen et 

al. (2017) a DIBH é considerada estável e reproduzível quando este erro é inferior a 

2,2 mm em todas as direções, assim como o resultado desta pesquisa. O resultado 

foi semelhante a Conroy et al. (2015) que obtiveram um valor de 2 mm. Em outra 

perspectiva Tang et al. (2014) alcançou o erro sistemático de 0,7 mm. 

Para o erro randômico o resultado foi de 3,39±0,36 mm, o valor mais alto 

encontrado dentre os autores foi de 3,4 mm por Xiao et al. (2018), isto evidencia a 

necessidade de treinamento para a realização diária das frações, uma vez que o 

erro randômico está associado a preparação diária. 

https://www.visionrt.com/product/alignrt/
https://www.visionrt.com/product/alignrt/
https://www.visionrt.com/product/alignrt/
https://www.visionrt.com/product/alignrt/
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A viabilidade e eficácia da técnica DIBH pode ser desafiadora pela 

capacidade individual do paciente de realizar o método e garantir a reprodutibilidade 

diária, além das variações anatômicas de cada paciente (RICE et al., 2017). Além 

disso, a qualidade das imagens do sistema de IGRT, como resolução e relação 

sinal-ruído, são diferentes das imagens de DRR advindas da imagem de tomografia 

de simulação. Isto pode dificultar a localização da fusão das imagens e a localização 

do volume alvo (YANG et al., 2015). 

Laaksomaa et al. (2015) afirmam que os melhores sítios ósseos para 

localização para imagem ortogonal de um sistema de IGRT é a parte superior da 

vértebra e a parte média das costelas. De acordo com a pesquisa isto resultou em 

erros de posição mínimos. Além disso, é necessária a inspeção das imagens online 

e offline com intuito de garantir a melhor localização e verificar a reprodutibilidade. 

Sabe-se que as imagens para possíveis correções de erros realizadas antes e 

durante o tratamento ajudam a garantir o posicionamento preciso da mama, mas 

não garante uma inspiração reprodutível nos tratamentos com DIBH (WIANT et al., 

2015). 

Para Yang et al. (2015), Conroy et al. (2016), Estoesta et al. (2017) e Jensen 

et al. (2017) erros semanais menores que 5 mm são aceitos sem que necessite de 

correção, já para Czeremszynska et al. (2017) o erro deve ser menor que 4 mm. 

Sendo que a instituição pesquisada estipula o limite bem inferior com intuito de 

garantir a precisão do tratamento. Para todos os autores supracitados a verificação 

por imagem deve ocorrer no primeiro dia de tratamento até a terceira aplicação, 

depois de estabelecida a DIBH, a cada cinco dias de tratamento. Já o local 

pesquisado, possui o protocolo de IGRT diário.  

 

4.4. Protocolo para técnica DIBH 

 

Na instituição pesquisa o protocolo que se encontra em fase de construção 

para a técnica DIBH pode ser fragmentado em duas grandes etapas, a primeira fase 

na tomografia de planejamento e a segunda no processo terapêutico da radioterapia, 

ambas serão subdividas em processos menores. Para analisar os dados do 

instrumento de pesquisa, as informações foram agrupadas por ordem de frequência, 
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e serão descritas a seguir. Houve pequenas divergências em etapas pontuais, 

contudo optou-se por descrever o dado que foi congruente com o maior número de 

participantes. 

O roteiro para coleta de dados não englobou aspectos relacionados a seleção 

ou orientação dos pacientes elegíveis para a técnica DIBH antes de realizar a 

tomografia de simulação. Todavia Conroy et al. (2016) e Borst et al. (2010) 

evidenciam a importância do esclarecimento verbal e por escrito acerca do 

procedimento de DIBH aos pacientes.  

Os dados referentes ao protocolo da tomografia de simulação são 

apresentados na Tabela 15, nesta é especificada cada etapa que o serviço adota 

para a aplicação da técnica DIBH.  
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Tabela 15 - Protocolo de simulação 

Ordem Etapas do processo 

1º.  Tábua retificada sobre a mesa padrão da tomografia computadorizada; 

2º.  
Acessório de imobilização: posicionador de tórax, base de cabeça e apoio 
de pernas; 

3º.  Paciente é posicionado em decúbito dorsal; 

4º.  
Marcas radiopacas são colocadas em volta da mama para definir os limites 
superior-inferior e a linha média; 

5º.  
Definição da posição das tatuagens com auxílio dos lasers externos, e 
colocação dos marcadores radiopacos na linha média e nas laterais do 
paciente em respiração livre; 

6º.  Posicionamento das esferas reflexivas do sistema ExacTrac; 

7º.  
Treino da técnica DIBH antes da aquisição de imagens da tomografia de 
simulação. Para alcançar uma respiração reprodutível deve ser realizado 
com o paciente cerca de três respirações profundas seguida de apneia; 

8º.  Realizada a tomografia de simulação em respiração livre; 

9º.  
Orientação ao paciente acerca da realização da técnica de DIBH no 
console da TC antes de adquirir as imagens; 

10º.  Realizada a tomografia de simulação em DIBH; 

11º.  
Após o término da simulação o paciente deve ser orientado a praticar a 
técnica DIBH até o início do tratamento. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para avaliar e validar o protocolo adotado pela instituição pesquisada, os 

resultados foram comparados com estudos anteriores que descreveram as etapas 

do processo de planejamento e tratamento com o uso da técnica.  

Logo, na primeira etapa o resultado é condizente com o protocolo descrito por 

Lastrucci et al. (2016) e Bartlett et al. (2014) que também utilizaram uma mesa 
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retificada para a tomografia de planejamento, a fim de simular a mesa do acelerador 

linear que possui esta característica. 

Na segunda e terceira etapas diversos autores descrevem o mesmo 

posicionamento (AL-HAMMADI et al., 2018; HJELSTUEN et al., 2011; TANG et al., 

2014; MACRIE et al., 2015; CONROY et al., 2016; LASTRUCCI et al., 2016; 

ESTOESTA et al., 2017; DARAPU et al., 2017; IPPOLITO et al., 2018; ZHAO et al., 

2018).Contudo, alguns autores sugerem outros posicionamentos, como: braço 

esquerdo para cima, braço direito ao longo do corpo, cabeça virada para a direita e 

queixo estendido (YANG et al., 2015; KUNHERI et al., 2017). Rampa de mama com 

angulação de 10 a 15 graus com os braços levantados acima da cabeça (WIANT et 

al., 2015). 

Na quarta etapa e na seguinte, o resultado da pesquisa é validado ao 

correlacionar com diversos pesquisadores que afirmam que as marcas (tatuagens) 

padrões devem ser desenhadas nos pacientes com a respiração livre para a 

localização do isocentro, aproximadamente na metade do caminho da estrutura 

anatômica a ser tratada. Estas tatuagens são realizadas na parte antero medial e 

lateral (direita e esquerda), além do tecido mamário palpável ser marcado, bem 

como a cicatriz cirúrgica com material radiopaco (AL-HAMMADI et al., 2018; 

CONROY et al., 2016;  BARTLETT et al., 2014; MACRIE et al., 2015; ESTOESTA et 

al., 2017; KUNHERI et al., 2017). 

Na sexta etapa são posicionadas as esferas reflexivas do sistema ExacTrac®, 

o mesmo procedimento é descrito por Ippolito et al., (2018), estes marcadores 

ópticos são colocados na superfície do tórax do paciente para monitoração da 

superfície do tórax e localização do volume alvo. 

A sétima etapa consiste no treino da técnica DIBH. Bartlett et al. (2014) 

descrevem um método que contribui no relaxamento do paciente, assim como ajuda 

a manter a consistência da respiração. O procedimento consiste em praticar a 

inspiração profunda e segurá-lo, inicialmente por 5 segundos, antes de aumentar em 

intervalos de 5 a 20 segundos. Instruir o paciente que inspire e expire duas vezes 

antes de pedir que prenda a respiração por até 20 segundos. O serviço pesquisado 

realiza o treino da técnica por cerca de 3 vezes até alcançar uma respiração 
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reprodutível, sendo que o paciente deve manter a apneia em média por 30 

segundos. 

Outros trabalhos confirmam que para a elegibilidade para o tratamento com a 

técnica DIBH é necessário que o paciente consiga realizar uma respiração profunda 

seguida de apneia por cerca de 20 segundos (HJELSTUEN et al., 2011; JENSEN et 

al., 2017; SCHÖNECKER et al., 2016; YANG et al., 2015; KATHPAL et al., 2016; 

CZEREMSZYNSKA et al., 2017; KAPANEN et al., 2017; ZHAO et al., 2018). Sendo 

que estes são orientados a prender a respiração por um máximo de 30 segundos 

(LASTRUCCI et al., 2016). 

Nesta etapa, um ponto não foi englobado no instrumento de coleta de dados 

nas questões de múltipla escolha, de forma que isto pode ser considerado viés na 

presente pesquisa. A informação diz respeito a falta de informações sobre o 

processo de cronometrar o tempo de apneia. Outro ponto importante é sobre a 

etapa, simulação ou tratamento, em que as marcações na pele em DIBH devem ser 

confeccionadas. 

Em vista disso, alguns pesquisadores afirmam que há necessidade de 

cronometrar a capacidade de apneia de cada paciente e documentar esta 

informação. Além disso, deve ser realizada a marcação na pele (tatuagens) em 

DIBH na direção e anteroposterior. Na Figura 24 são vistas as marcações na pele 

para ambos os processos respiratórios, com os marcadores radiopacos, a marca 

superior se trata da respiração livre e a inferior em DIBH. Neste momento a 

consistência geométrica da inspiração profunda é avaliada visualmente usando 

lasers e as marcas na pele. A reprodutibilidade é estabelecida repetindo-se a 

inspiração profunda seguida de apneia por várias vezes consecutivas até que se 

tornem estáveis e padronizadas. (YANG et al., 2015; CONROY et al., 2016; 

KUNHERI et al., 2017; AL-HAMMADI et al., 2018; IPPOLITO et al., 2018). 
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Figura 24 - Marcações me FB e DIBH 

 

Fonte: Macrie et al. (2015). 

 

Na oitava etapa, é realizada a tomografia de simulação em respiração livre, 

com espessura de cortes de 2 mm. A informação é semelhante a inúmeros autores, 

que também afirmam que na aquisição da imagem deve-se incluir a caixa torácica 

(coração e dois pulmões) com uma espessura de corte variando de 2 a 3 mm 

(HJELSTUEN et al., 2011; YANG et al., 2015; WIANT et al., 2015; MACRIE et al., 

2015; LASTRUCCI et al., 2016; KAPANEN et al., 2017; KUNHERI et al., 2017). 

Na nona etapa é solicitada ao paciente a realização da técnica para a 

segunda tomografia em DIBH. Deve-se realizar o treinamento audiovisual para 

estabelecer uma respiração profunda estável por cerca de 20 segundos, assim que 

padronizada realiza-se o escaneamento da tomografia computadoriza (YANG et al., 

2015; CZEREMSZYNSKA et al., 2017; BARTLETT et al., 2014; ESTOESTA et al., 

2017; JENSEN et al., 2017; AL-HAMMADI et al., 2018). 

Em seguida é realizada a tomografia em DIBH. Sugere-se a aquisição de 

duas tomografias, sendo uma aquisição em respiração livre e outra com a técnica 

DIBH (TANG et al., 2014; BARTLETT et al., 2014; MACRIE et al., 2015; KATHPAL et 

al., 2016; DARAPU et al., 2017; IPPOLITO et al., 2018). Um profissional competente, 

tal como físico médio, dosimetrista ou radio-oncologista, deve comparar as duas 

tomografias e avaliar se há espaço suficiente para deslocamento cardíaco para 

justificar o tratamento com DIBH, ou simulando as entradas de campo tangenciais 
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para analisar a viabilidade da técnica (TANG et al., 2014; KATHPAL et al., 2016; 

CONROY et al., 2016; RICE et al., 2017).  A Figura 25 representa no lado A, a 

tomografia em respiração livre, com a simulação da linha sendo a entrada do campo 

e a sobreposição no volume cardíaco, já o lado B mostra a mesma entrada de 

campo com a paciente em DIBH, todavia não há inclusão do coração. 

 

Figura 25 - Representação do campo tangente em FB e DIBH 

 

Fonte: Rice et al. (2017). 

 

Por último o paciente é orientado a continuar o treinamento da técnica DIBH. 

Conforme Conroy et al. (2016) orientar os pacientes a praticar DIBH em casa entre a 

simulação e o primeiro dia de tratamento torna os pacientes mais relaxados e a 

respiração mais reprodutível no primeiro dia do tratamento. 

Já a respeito do tratamento, a Tabela 16 mostra todas as etapas e processos 

que compõem o protocolo da instituição pesquisada no primeiro dia de tratamento. 

Neste instrumento de coleta de dados alguns profissionais preencheram o campo 

com sugestões de processos que poderiam ser inclusos na rotina diária do serviço 

com a técnica DIBH. Estes dados serão descritos e sinalizados no decorrer deste 

resultado. 
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Tabela 16 - Protocolo de tratamento 

Ordem Etapas do processo 

1º.  São utilizados os mesmos acessórios de imobilização da tomografia de 

simulação; 

2º.  É realizado o posicionamento do isocentro da tomografia em respiração 

livre; 

3º.  Após o posicionamento em respiração livre é solicitada a execução da 

técnica DIBH, com auxílio do sistema ExacTrac o isocentro do tratamento 

é localizado; 

4º.  No console do IGRT é solicitada a técnica DIBH para adquirir uma imagem 

para conferência de posicionamento; 

5º.  Confirmado o posicionamento são realizadas as marcações na pele em 

DIBH; 

6º.  No console do acelerador linear os dados são definidos tanto antes de 

solicitar a realização da técnica DIBH quando no momento em que o 

paciente realiza a DIBH; 

7º.  O feixe de irradiação é liberado logo após a conferência da imagem do 

IGRT; 

8º.  Durante uma fração (intrafração) são realizadas imagens para a 

verificação da posição, no caso do sistema ExacTrac, chamado Snap; 

9º.  A cada angulação de um novo campo é solicitado uma nova inspiração 

profunda seguida de apneia. 



106 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Orientações gerais para o protocolo DIBH: 

 A cada inspiração profunda o paciente é orientado a respirar 

normalmente. 

 O monitoramento pelo sistema de vídeo é realizado a todo o momento 

durante a fração de tratamento. 

 A orientação do paciente quanto a retenção da respiração é dada por 

meio de um sistema de comunicação. Esta informação foi uma 

sugestão dada entre os profissionais que preencheram o instrumento 

de coleta de dados. 

 O tratamento é interrompido se houver mudança em profundidade de 

respiração ou movimentação do paciente supervisionada pelo sistema 

visual de câmera. 

 Caso seja necessário, as correções são realizadas antes do início do 

tratamento. 

 Orientar o paciente a monitorar sua respiração pela tela do sistema 

ExacTrac® presente na sala de tratamento. Esta informação foi uma 

sugestão dada entre os profissionais que preencheram o instrumento 

de coleta de dados. 

 As tatuagens em FB e DIBH devem ser sinalizadas de forma distintas, 

para que os profissionais sejam capazes de distinguir cada uma delas. 

Esta informação foi uma sugestão dada entre os profissionais que 

preencheram o instrumento de coleta de dados. 

 

Assim como ocorreu na fase de planejamento, os resultados advindos do 

preenchimento do instrumento de coleta de dados relacionado ao tratamento com a 

técnica DIBH serão confrontados com a literatura.  

No primeiro dia de tratamento o paciente deve ser posicionado e imobilizado 

de forma idêntica a simulação na TC, alinhando as marcações da pele em 

respiração livre (CONROY et al., 2016; AL-HAMMADI et al., 2018), do mesmo modo 

que foi descrito na primeira e segunda etapas dos resultados. 
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De acordo com os resultados referentes a execução do protocolo na 

instituição pesquisada, a marca em DIBH é criada no primeiro dia de tratamento. 

Entretanto, alguns autores orientam que esta marcação seja feita no dia da 

tomografia de simulação. (BARTLETT et al., 2014; MACRIE et al., 2015; ESTOESTA 

et al., 2017). 

Após a localização do isocentro em respiração livre é solicitado a execução 

da técnica DIBH para conferência das tatuagens. Bartlett et al. (2014) e Kathpal et 

al. (2016) sugerem que se oriente o paciente a realizar a técnica da DIBH por duas 

vezes para confirmar a reprodutibilidade das tatuagens, conferido o posicionamento 

marca-se o SSD.  

No comando é ampliada a câmera da sala de tratamento na direção das 

tatuagens na pele do paciente a fim de verificar a coincidência dos lasers com as 

marcações (BARTLETT et al., 2013; MACRIE et al., 2015; CONROY et al., 2016; AL-

HAMMADI et al., 2018). Esta informação não foi coletada do protocolo do serviço, 

contudo julga-se necessário esta fase. 

 O quarto passo é dado no console do IGRT ao solicitar a técnica DIBH por 

sistema audiovisual. Durante todo o tratamento é mantida a monitoração visual, 

além da visualização da tela do sistema ExacTrac®, visto na Figura 26, as setas em 

vermelho representam o local no qual o profissional deve monitorar o movimento do 

paciente, qualquer informação diferente de ―ok‖ mostra que há desvio do isocentro. 

Assim que as tatuagens laterais em DIBH coincidam com o os lasers é realizada 

uma imagem para a verificação da posição do isocentro e a consistência da DIBH. 

Após a realização da imagem o paciente é instruído a respirar normalmente 

(BARTLETT et al., 2014; MACRIE et al., 2015; CONROY et al., 2016; KAPANEN et 

al., 2017; ESTOESTA et al., 2017; AL-HAMMADI et al., 2018). 
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Figura 26- Tela de controle de posicionamento do ExacTrac® 

 

Fonte: Adaptado de Ippolito et al. (2018). 

 

A etapa seguinte diz respeito a correções caso haja necessidade, no serviço 

pesquisado a tolerância máxima de desvio do isocentro é de 3 mm com imagens 

diárias de IGRT, sendo que são realizadas imagens do IGRT durante uma fração 

(intrafração) para verificação da posição, chamada de Snap. Cada instituição terá 

um limite aceitável de erro, assim como frequência para a conferência do 

posicionamento do paciente em relação a verificação do isocentro. Caso necessário, 

as correções e deslocamentos devem ser realizados, assim como redesenhadas as 

novas marcações corrigidas no paciente (BORST et al., 2010; BARTLETT et al., 

2014; YANG et al., 2015; CONROY et al., 2016; CZEREMSZYNSKA et al., 2017; 

ESTOESTA et al., 2017; JENSEN et al., 2017; AL-HAMMADI et al., 2018). Para a 

fusão da imagem ortogonal Laaksomaa et al. (2015) sugerem parte superior da 

vértebra e parte média das costelas. 

Na sexta etapa são inseridos os dados no console do acelerador linear. 

Bartlett et al. (2014) sugerem que o profissional defina todos os parâmetros do 

aparelho  (por exemplo, tamanho do campo e gantry, colimador e ângulos da mesa) 

para cada feixe. Ao finalizar, solicite que o paciente realize uma DIBH, dessa forma, 

o tempo de apneia é otimizado, não havendo a possibilidade do paciente 



109 

 

permanecer no estado de apneia por um tempo maior em decorrência da definição 

dos parâmetros no aparelho por parte do profissional. 

Conforme os resultados obtidos na instituição o feixe é liberado assim que a 

imagem é conferida no sistema de IGRT, não havendo informação sobre a 

sobreposição da marca da DIBH e os lasers externos. Sugere-se que o feixe seja 

liberado manualmente após a conferência do IGRT e assim que os lasers externos 

coincidam exatamente com as tatuagens em DIBH, como visto na Figura 27, do lado 

direito em respiração livre e lado esquerdo em DIBH. As mesmas informações foram 

retratadas por inúmeros autores, além de reafirmarem que entre os campos de 

tratamento deve-se orientar o paciente que respire normalmente. A cada mudança 

de campo, instruir novamente a DIBH e confirmar o posicionamento, seja por 

imagens adicionais ou por conferência visual para a liberação do feixe (BARTLETT 

et al., 2014; TANG et al., 2014; YANG et al., 2015; CONROY et al., 2016;  JENSEN 

et al., 2017), como exposto na nona etapa. 

Figura 27 - Sistema de monitoramento visual 

 

Fonte: Estoesta et al. (2017). 

 

O tratamento deve ser interrompido manualmente se houver uma mudança na 

profundidade da respiração, ou qualquer movimentação fora do padrão do paciente 

(BARTLETT et al., 2014; YANG et al., 2015; ESTOESTA et al., 2017; JENSEN et al., 

2017), tal qual descrito nas orientações gerais. 
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Considera-se importante a recomendação proposta por Conroy et al. (2016) 

de adicionar uma etiqueta na chave de feixe na unidade de tratamento para fornecer 

um lembrete aos profissionais solicitarem que o paciente realize a DIBH. 

 

4.4.1. Aspectos gerais da técnica DIBH 

 

Haja vista a descrição do protocolo e a percepção de sua exequibilidade 

apontam-se aspectos positivos de sua aplicação. A simplicidade deste método 

garante que qualquer aparelho que apresente lasers, controle de monitoração 

audiovisual e sistema para verificação do posicionamento (IGRT) é capaz de realizar 

a técnica. Como visto o DIBH não requer equipamento ou recursos adicionais para a 

monitoração da apneia, portanto, ela pode ser implementada nos serviços que 

possuírem estes requisitos mínimos. 

Macrie et al. (2015), Boda-Heggemann et al. (2016)  e Conroy et al. (2016)  

reiteram que a realização da técnica DIBH não requer nenhum equipamento 

adicional quando o paciente está ciente da situação e consegue manter a retenção  

da respiração por um período de forma voluntária. Sendo que para garantir o 

posicionamento correto são utilizadas as marcas na pele e os lasers da sala de 

tratamento, a verificação visual da coincidência do eixo das marcações com os 

lasers. A precisão posicional desta técnica é comparável a outras técnicas, sendo 

que esta se apresenta de baixo recurso em termos de posicionamento e estabilidade 

da parede torácica. 

O DIBH voluntário requer pouca mudança no fluxo de trabalho clínico e é 

menos dispendioso ao serviço, sendo igualmente eficaz quando comparadas a 

sistemas de monitoramento disponíveis comercialmente (CONROY et al., 2016). Em 

contrapartida, o uso rotineiro dessa técnica aumenta o custo do tratamento devido 

ao aumento significativo da carga de trabalho da equipe. Essa também é uma 

técnica exigente para os pacientes, o que requer algum grau de cooperação, esforço 

e engajamento para que o procedimento seja realizado adequadamente 

(CZEREMSZYNSKA et al., 2017).   
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Bartlett et al. (2013) afirmam que o DIBH realizado de forma voluntária, sem 

auxílio de ferramentas acessórias, é preferido pelos pacientes e profissionais 

envolvidos no processo de execução da técnica. Na experiência clínica o método 

leva mais tempo para ser entregue do que a técnica de respiração livre, 

consequentemente diminuindo o número de pacientes tratados no aparelho. Embora 

se espere que os tempos de tratamento diminuam com o aumento da experiência 

tantos dos profissionais quanto dos pacientes (ESTOESTA et al., 2017). 

Outros desafios são: a necessidade de duas tomografias de planejamento; a 

criação de um plano, onde os campos de tratamento depositem o feixe de 

irradiação, ou seja, a dose por cerca de 20 a 30 segundos; tempo adicional de 

agenda no aparelho para este grupo; capacitação da equipe para acompanhar o 

paciente, e treinamento e cooperação do paciente (RICE et al., 2017). 

Em suma o método é capaz de fornecer uma diminuição de dose nos órgãos 

de risco, principalmente na estrutura cardíaca, incluindo a LAD, de modo 

reprodutível, se mostrando uma técnica moderna, de baixo custo financeiro, 

constituindo-se uma forma altamente valiosa no tratamento de mama esquerda. 

 

4.4.2. Procedimento Operacional Padrão – Técnica DIBH 

 

O principal propósito desta pesquisa foi confirmar a aplicação da técnica DIBH 

para o tratamento de câncer de mama esquerda sem a utilização de um sistema de 

controle respiratório acessório, de forma que estimule os serviços de radioterapia a 

aplicar este método como rotina no processo terapêutico. Desta maneira, será 

apresentado um procedimento operacional padrão (POP), a partir dos resultados 

alcançados com as informações pertinentes e descrição de cada etapa 

possibilitando a aplicação em qualquer serviço que se dispor a modificar sua rotina 

de trabalho.   

Este documento tem como finalidade a padronização das atividades, de modo 

que descreva todos os passos para que o indivíduo atinja o resultado esperado da 

atividade (NOGUEIRA, 2014). O procedimento operacional padrão é uma ferramenta 

que garante a qualidade em gestão em saúde, sendo um procedimento contínuo de 
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desenvolvimento, ou seja, mutável, e com a participação dos profissionais que 

participam do processo de trabalho. Sendo assim, o POP sugerido é uma síntese e 

pode ser aplicado em qualquer serviço radioterápico que conte com um sistema de 

IGRT, sem haver a necessidade de uma ferramenta acessória de controle 

respiratório. Cada serviço deverá adaptar o protocolo a sua rotina de trabalho. 

Para a criação do POP da técnica DIBH, foi utilizado como modelo um 

documento disponibilizado pela Anvisa (SNVS, 2019). 
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Procedimento Operacional Padrão 

Número: POP-DIBH1 Página:1/4 

Título: Protocolo para simulação e tratamento de câncer de mama esquerda utilizando 

a técnica de DIBH 

 

Objetivo: normatizar as condutas dos profissionais, bem como dos pacientes na 

realização da técnica de DIBH. 

 

Abrangência: este documento deve ser aplicado a todos os profissionais envolvidos 

no processo de planejamento e tratamento radioterápico com a utilização da técnica 

de DIBH. 

 

Símbolos e abreviaturas 

- DIBH: inspiração profunda com suspensão da respiração. 

- FB: respiração livre. 

- IGRT: radioterapia guiada por imagem. 

- TC: tomografia computadorizada. 

 

Responsabilidades: A correta aplicação deste protocolo é de responsabilidade de 

toda a equipe de física médica (físico, dosimetrista e rádio-oncologistas), além da 

equipe de técnico/tecnólogo que executa o tratamento no acelerador linear. 

 

Principais passos 

Pré Simulação 

 

1º. Após seleção do paciente com câncer de mama esquerda, este deve ser 

esclarecido verbalmente e de forma escrita sobre o procedimento da técnica DIBH. 
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2º. Para que a paciente seja elegível ao protocolo é necessário que consiga 

realizar uma respiração profunda seguida de apneia por cerca de 20 a 30 segundos. 

 

Simulação 

 

1º. Preparar a sala de tomografia: uso da mesa retificada e acessórios de 

imobilização de acordo com a rotina do serviço. 

2º. Definição das tatuagens antero medial e laterais (direita e esquerda) em 

respiração livre. Marcação da mama palpável e cicatriz cirúrgica com material 

radiopaco. 

3º. Posicionamento dos acessórios do sistema de IGRT, caso seja necessário. 

4º. Treinamento da técnica até que alcance uma respiração profunda seguida de 

apneia reprodutível e estável. 

5º. Cronometrar o tempo de apneia e documentar esta informação. 

6º. Definir novas tatuagens realizando a técnica DIBH. 

7º. Verificar a consistência geométrica visualmente usando lasers e as tatuagens 

da DIBH na pele. 

8º. No comando da TC faça a aquisição da imagem em respiração livre. 

9º. No comando da TC solicite ao paciente o treinamento da técnica DIBH, assim 

que estável realize a imagem tomográfica. 

10º. Avaliação de um profissional competente, tal como físico médico, dosimetrista 

e radio-oncologista, para comparar as imagens de respiração livre e em DIBH e 

verificar se há espaço suficiente para deslocamento cardíaco para justificar o 

tratamento com DIBH, ou ainda simular as entradas de campo tangenciais para 

analisar a viabilidade da técnica. 

11º. Confirmada a elegibilidade da técnica o paciente deve ser orientado a 

continuar o treinamento da técnica DIBH até o início do tratamento. 

 

Tratamento 
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1º. Posicionar o paciente de forma idêntica com os mesmos acessórios de 

imobilização da simulação na TC. 

2º. Alinhando das marcações da pele em respiração livre para a localização do 

isocentro. 

3º. Após a localização do isocentro em respiração livre é solicitada a execução 

da técnica DIBH por duas vezes para conferência das tatuagens em inspiração, 

assim que reprodutível marque o SSD.  

4º. No comando a imagem da câmera da sala de tratamento é ampliada na 

direção das tatuagens da pele do paciente a fim de verificar a coincidência dos 

lasers com as marcações em DIBH. 

5º. No console do IGRT solicite ao paciente a técnica DIBH pelo sistema de 

monitoração audiovisual. 

6º. Quando as tatuagens laterais coincidirem com os lasers realize uma imagem 

para a verificação da posição. A fusão do IGRT deve ser realizada considerando a 

parte superior da vértebra e parte média das costelas. Caso seja necessário repita o 

procedimento e faça as correções. 

7º. Assim que consolidado o posicionamento insira os dados no console do 

aparelho, ao finalizar peça uma nova DIBH. 

8º. O feixe é liberado manualmente assim que os lasers coincidirem exatamente 

com as tatuagens em DIBH ou ainda seja verificado o posicionamento no sistema de 

IGRT. 

9º. A cada mudança de campo, instruir novamente a DIBH e confirmar o 

posicionamento para a liberação do feixe. 

10º. O tratamento deve ser interrompido manualmente se houver uma mudança 

na profundidade da respiração, ou qualquer movimentação fora do padrão do 

paciente. 

 

Observações gerais: 
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 As tatuagens em FB e DIBH devem ser sinalizadas de forma distintas, para 

que os profissionais sejam capazes de distinguir cada uma delas.  

 O monitoramento pelo sistema de vídeo deve ser realizado a todo o momento 

durante a fração de tratamento. 

 A orientação do paciente quanto a retenção da respiração é dada por meio de 

um sistema de comunicação. 

 Em cada etapa que é solicitada a técnica DIBH o profissional não deve 

esquecer-se de instruir o paciente a respirar normalmente assim que possível. 

 Adicionar uma etiqueta na chave de feixe na unidade de tratamento para 

fornecer um lembrete aos profissionais solicitarem que o paciente realize a DIBH. 

 Caso o sistema de IGRT permita, orientar o paciente a monitorar sua 

respiração pela tela do sistema presente na sala de tratamento. 

 

Recursos necessários: sistema de IGRT, sistema de monitoração audiovisual e 

capacitação da equipe. 

 

Resultado Esperado 

 

O objetivo deste documento é tornar os processos uniformes entre toda a 

equipe, proporcionando ao paciente mais segurança em seu tratamento. Além disso, 

espera-se que o procedimento operacional padrão seja adaptado a rotina de 

trabalho de cada equipe, sendo um documento contínuo e modificável. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo geral analisar a técnica de inspiração 

profunda com suspensão da respiração no tratamento radioterápico para câncer de 

mama esquerda. A principal contribuição da pesquisa foi a confirmação da aplicação 

do tratamento para câncer de mama esquerda com a técnica DIBH no que tange a 

reprodutibilidade e a diminuição dos órgãos de risco. Os pacientes que realizaram os 

dois planos de tratamento (DIBH e FB) foram analisados na amostra demonstrando 

uma queda de aproximadamente de 19% para coração, 31% para LAD e 18% para 

pulmão ipsilateral na dose com a utilização da técnica DIBH quando comparadas ao 

FB.  

 Entende-se que as unidades de análise (Caso B e Caso E) que não 

apresentaram dois planos de tratamento exibiram semelhança nas doses dos órgãos 

de risco aos demais casos, validando os planos em DIBH. Respaldado na 

confirmada redução de dose dos órgãos de risco, e considerando as práticas no 

principio ALARA (tão baixo quanto razoavelmente possível), afirma-se que a técnica 

pode ser incorporada à rotina diária da radioterapia de mama esquerda aos serviços 

que se dispuserem a realizar pequenas modificações em seu processo terapêutico. 

Ademais a técnica DIBH se mostrou reprodutível para amostra avaliada. Visto 

que a média de erros randômicos e sistemáticos foram inferiores 5,5 mm, sendo que 

este foi concordante ou ainda inferior aos resultados encontrados na literatura e já 

discutidos anteriormente. Já a média do desvio interfração da amostra não excedeu 

o valor de 1,2 mm para nenhum dos eixos translacionais, evidenciando que o 

tratamento em DIBH tem a característica imprescindível de reprodutibilidade, 

tornando o tratamento exequível.   

Além dos resultados que permitiram atingir os objetivos do estudo, outras 

contribuições emergiram da análise, e são apresentadas a seguir.  

Primeiro, constatou-se que apesar dos resultados satisfatórios alcançados na 

pesquisa, esta possui algumas limitações, tais como a característica retrospectiva, 

insuficientes informações acerca dos desvios intrafração do sistema de IGRT, e 

pequeno tamanho da amostra, e ainda assim, a presente pesquisa mostrou 
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resultados semelhantes a estudos com um número maior de participantes, de modo 

que este resultado se torne significante. 

No que diz respeito ao procedimento operacional padrão, este foi construído a 

partir da experiência do serviço pesquisado e o correlacionado a literatura. De modo 

a produzir um protocolo adaptado, sem que haja a indispensabilidade de um sistema 

de monitoramento respiratório.  

As conclusões derivadas do estudo constituem um ponto de partida adequado 

para outros centros de radioterapia. Além disso, os resultados alcançados podem 

incentivar a disseminação da técnica DIBH voluntária para pacientes com câncer de 

mama esquerda. 

Sugere-se que estudos futuros realizem a avaliação dosimétrica com a adição 

da segmentação das estruturas cardíacas, tal como divisão dos ventrículos, de 

forma a auxiliar a determinação da relação dose resposta mais precisa. Feng et al. 

(2011) reafirma a necessidade de avaliação destes efeitos decorrentes da radiação 

em outras estruturas cardíacas, como o pericárdio, miocárdio e ventrículos. 

 Ademais sugere-se a próximas pesquisas a analise da reprodutibilidade da 

técnica com diferentes sistemas de IGRT, ou ainda a comparação do método de 

DIBH voluntário ao método com o uso do sistema de monitoramento respiratório.   
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APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Primeira etapa para inclusão no estudo 

Diagnosticada com câncer de mama esquerda? 

(   ) sim   (   ) não 

Realizou a técnica de DIBH para o tratamento teleterápico? 

(   ) sim   (   ) não 

Aspectos Gerais do participante 

Codinome: 

Ano do tratamento: 

Idade: 

Tratamento  (   ) adjuvante (   ) neoadjuvante 

Em relação à terapêutica oncológica, realizou cirurgia? Se sim, qual? 

(   ) sim   (   ) não 

Radioterapia Conformacional Tridimensional 

(   ) sim   (   ) não 

Realizou tratamento teleterápico em lindonodos? Se sim, quais? 

(   ) sim   (   ) não 
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APÊNDICE B – IDENTIFICAÇÃO DE CADA PLANEJAMENTO 

 

Codinome: 

Prescrição da dose: 

Esquema de fracionamento: 

Volume alvo: 

(   )  mama (   )  parede torácica  (   )  boost 

Volume total do PTV 

Órgãos de risco delineados: 

(   ) pulmão direito (   ) pulmão esquerdo  (   ) coração 

Sistema de planejamento: 

Acelerador Linear / Energia: 

Técnica de planejamento: 

Número de campos: 

Periodicidade do IGRT: 
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APÊNDICE C - Limites de dose nos órgãos de risco 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ÁNALISE DAS CORREÇÕES DAS IMAGENS 

 

Roteiro individual para a correção da movimentação longitudinal (caudal e cranial), 

lateral (direita e esquerda) e vertical (anterior e posterior).  

Codinome do participante:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fração  LAT LONG VERT 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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APÊNDICE E – SIMULAÇÃO TOMOGRÁFICA E TRATAMENTO 

 

Caro participante, você deverá assinalar entre as opções listadas aquela que 
faz parte da rotina da instituição no tratamento para câncer de mama esquerda com 
a técnica de inspiração profunda seguida de apneia (DIBH). Caso a opção descrita 
faça parte do processo preencha no espaço indicado a ordem a qual ocorre às 
etapas, ou seja, da primeira etapa até a décima quinta. 

 

 

Procedimentos ou condutas não abordadas 

anteriormente?________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ordem  Processos da simulação tomográfica 

 Tábua retificada sobre a mesa padrão da tomografia computadorizada 
(   ) sim   (   ) não 

 Decúbito dorsal 
(   ) sim   (   ) não  

Caso não, qual posicionamento? 
 Quais sistema/acessório de imobilização? 

 
 

 Abdução bilateral dos braços, acima da cabeça? 
(   ) sim   (   ) não  

 Marcas radiopacas em volta da mama para definir os limites superior-inferior e a linha média? 
(   ) sim   (   ) não 

 Definição da posição das tatuagens com auxílio dos lasers externos e colocado os 
marcadores radiopacos na linha média  e laterais do paciente em respiração livre? 

(   ) sim   (   ) não 
 Definição da posição das tatuagens com auxílio dos lasers externos e colocado os 

marcadores radiopacos na linha média  e laterais do paciente em DIBH? 
(   ) sim   (   ) não 

 Utilização de acessório da sistema ExacTrac®? 
(   ) sim   (   ) não 

Caso sim 
(   ) estrela de posicionamento   (     ) Esferas reflexivas/fiduciais de corpo  (    ) Outro, qual? 

 É realizado o treino da técnica DIBH antes da aquisição de imagens da tomografia de 
simulação? 

(   ) sim   (   ) não 
Caso sim, em média é solicitado quantas vezes que realize a técnica até alcance uma 
respiração profunda seguida de apneia reprodutível? 

 Quanto tempo em média o paciente deve ficar em apneia? 
 

 Qual a espessura e incremento utilizado para a TC de simulação? 
 

 Orientação ao paciente acerca da realização da inspiração profunda com a suspensão da 
respiração no console da TC antes de adquirir as imagens? 

(   ) sim   (   ) não 
 Aquisição das imagens tomográficas realizando a técnica de inspiração profunda seguida de 

apneia? 
(   ) sim   (   ) não 

 Aquisição das imagens tomográficas em respiração livre? 
(   ) sim   (   ) não 

 Após o término da simulação o paciente é orientado a praticar a técnica DIBH até o início do 
tratamento? 

(   ) sim   (   ) não 
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Perguntas gerais 

 

 

Ordem  Processos de tratamento 

 Posicionamento é realizado com os mesmos acessórios de imobilização da tomografia 
de simulação? 

(   ) sim   (   ) não 
 Posicionamento do isocentro das marcações de origem da tomografia é realizado em: 

(   ) respiração livre (    ) DIBH 
 Caso seja localizado em respiração livre, depois de posicionado é solicitada a técnica 

DIBH para a conferência das marcações? 
(   ) sim   (   ) não 

 Caso seja respiração livre, no console é solicitada a técnica e adquirido uma imagem 
do IGRT? 

(   ) sim   (   ) não 

 Caso seja DIBH, no console é solicitada a realização da técnica pela segunda vez e 
adquirido uma imagem do IGRT? 

(   ) sim   (   ) não 

 Em ambas situações anteriores, após a realização da imagem do IGRT, caso 
necessário é realizado as devidas correções em DIBH? 

(   ) sim   (   ) não 
 Os dados no console são definidos: 

(   ) antes de realizar a técnica DIBH    (    ) no momento que a paciente realiza a 
técnica DIBH 

 
 O feixe de irradiação é liberado quando: 

(   ) as marcas laterais coincidem exatamente na marcação de DIBH realizada na TC. 
(   ) assim que solicitada a realização da técnica sem que haja monitoração visual. 
(   ) logo após a conferência da imagem do IGRT 
(   ) caso nenhuma das anteriores, quando? 

 O IGRT é realizado com a paciente realizando a técnica de DIBH? 
(   ) sim   (   ) não 

 São realizadas imagens de Snap para verificação da posição durante o  tratamento? 
(   ) sim   (   ) não 

 Existe a orientação ao paciente quanto à retenção da respiração através do sistema 
de comunicação? 

(   ) sim   (   ) não 

 O monitoramento pelo sistema de vídeo é realizado: 
(   ) somente quando solicitado que realize a técnica DIBH. 
(   ) antes de cada imagem do IGRT 
(   ) a todo momento durante toda a fração de tratamento. 
(   ) caso nenhuma das anteriores, quando? 

 Após a realização da técnica o paciente é orientado a respirar normalmente? 
(   ) sim   (   ) não 

 A cada angulação é solicitado uma nova inspiração profunda seguida de apneia? 
 

(   ) sim   (   ) não 
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Existe uma sinalização para diferenciar as marcações da respiração livre com a 

inspiração profunda seguida de apneia? 

(   ) sim   (   ) não 

Qual a periodicidade do sistema de verificação de posicionamento 

(IGRT)?__________________ 

O paciente consegue monitorar/visualizar seu nível de apneia? 

(   ) sim   (   ) não 

O tratamento é interrompido se houver mudança em profundidade de respiração ou 

movimentação do paciente supervisionada pelo sistema visual de câmera? 

(   ) sim   (   ) não 

Procedimentos ou condutas não abordadas 

anteriormente?_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

APÊNDICE F – TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS  
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APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objetivo geral: Analisar a Técnica de Inspiração Profunda com Suspensão da 
Respiração no Tratamento Radioterápico para Câncer de Mama Esquerda. 

 
O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 
―Análise da Técnica de Inspiração Profunda com Suspensão da Respiração no 
Tratamento Radioterápico para Câncer de Mama Esquerda‖. Neste estudo 
pretendemos analisar a Técnica de Inspiração Profunda com Suspensão da 
Respiração no Tratamento Radioterápico para Câncer de Mama Esquerda, mediante 
um estudo documental, retrospectivo longitudinal. O pesquisador responsável 
compromete-se a conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza Resolução 
CNS 466/12. 
 
Durante o uso da ferramenta e realização do questionário os riscos são mínimos 

como cansaço ou aborrecimento ao responder o questionário. A pesquisadora 

poderá fazer pausas para descanso caso o participante julgue necessário, ou ainda 

se dispor a coleta de dados no per odo que o participante desejar, e com menor 

demanda de trabalho. Sendo que será prestada a assist ncia por parte da 

pesquisadora, caso necessário. Será garantido o direito   assist ncia integral e 

gratuita ao participante, devido a danos decorrentes da participação na pesquisa e 

pelo tempo que for necessário (Resolução CNS no 466 de 2012, itens   .3.1 e   .3.2). 

A pesquisa se orientará e obedecerá aos cuidados éticos colocados pela Resolução 

nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, do item IV.5  que diz respeito acerca do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido considerando o respeito aos 

informantes participantes de todo o processo investigativo, observadas as condições 

de:  

― Consentimento livre e esclarecido, expresso pela assinatura do presente termo, 
em duas vias, sendo uma via para o participante e outra de igual teor para a 
pesquisadora. Todas as suas páginas devem ser numeradas e rubricadas pelas 
partes interessadas. 
― Garantia de confidencialidade e proteção da imagem individual e 
institucional. Salienta-se que os resultados do presente estudo poderão ser 

O projeto de pesquisa Análise da Técnica de Inspiração Profunda com Suspensão 
da Respiração no Tratamento Radioterápico para Câncer de Mama Esquerda, é 
desenvolvido pela mestranda em proteção radiológica Charlene da Silva (RG nº 
5.051.428 – SSP/SC, CPF nº 080.766.539-83) do programa de Mestrado Profissional em 
Proteção Radiológica do  nstituto Federal de Santa Catarina. Trata-se de uma pesquisa 
acerca da Técnica de  nspiração Profunda com Suspensão da Respiração no 
Tratamento Radioterápico para Câncer de Mama Esquerda. Linha de pesquisa Proteção 
Radiológica, sob orientação da Professora Dra. Patr cia Fernanda Dorow (pesquisadora 
responsável) e coorientação da Professora Me. Caroline de Medeiros. 
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apresentados em encontros ou artigos científicos, no entanto será mantida a 
confidencialidade a qualquer informação relacionada à sua privacidade; 
― Respeito a valores individuais e/ou institucionais manifestos, sejam de caráter 
religioso, cultural ou moral; 
― Liberdade de recusar a participação total, o participante poderá desistir da 
pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo;  
― Amplo acesso a qualquer informação acerca do estudo;  
― Os registros, anotações coletadas ficarão sob a guarda da mestranda e 
pesquisadora Charlene da Silva. Só terão acesso aos mesmos os pesquisadores 
envolvidos.  
― Garantia de ressarcimento pela pesquisadora caso ocorra despesa pelo 
participante da pesquisa no momento da pesquisa ou decorrente dela. 
- Em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa a pesquisadora garante 
indenização ao participante, caso necessário e reparo seja ele material ou imaterial 
de acordo com a legislação vigente. 
- Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão 
direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e 
acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa; 
- Existe a possibilidade, ainda que remota, de quebra de sigilo, mesmo que 
involuntária e não intencional, e suas potenciais consequências na vida pessoal e 
profissional dos participantes. 
O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH-UFSC) é um órgão 
colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado à 
Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, 
criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade 
e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 
éticos. 
 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos CEPSH-UFSC parecer nº 12543819.9.0000.0121, cujo e-mail é 
cep.propesq@contato.ufsc.br e telefone é (48) 3721-6094. Para participar deste 
estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 
Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 
livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou 
interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 
recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma 
em que é atendido pela pesquisadora. A pesquisa apresenta mínimo risco adicional 
inerente ao preenchimento do questionário ao participante envolvido. A 
pesquisadora tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os dados 
serão guardados em local seguro por cinco anos, sob responsabilidade dos 
pesquisadores do estudo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu 
nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 
permissão. O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa 
resultar deste estudo. 
 
Declaração de consentimento 
 
Eu, ____________________________________________, portador do documento 
de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo 
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Tratamento Radioterápico para Câncer de Mama Esquerda‖ de maneira clara e 
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 
novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 
Declaro que concordo em participar voluntariamente deste estudo e que me foi dada 
à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
 
__________________________                  ______________________________ 
        Assinatura do Participante                             Assinatura da Pesquisadora 
 
Florianópolis, ____ de ________________ de 2019. 
 
Qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com: 
 

 
CEPSH-UFSC 

Rua Desembargador Vitor 
Lima, 222, Trindade. 

Prédio Reitoria II, sala 401. 
Florianópolis/SC, 88.040-400 

Telefone: (48) 3721-6094 
Email: 

cep.propesq@contato.ufsc.br 

DASS – IFSC 
Av. Mauro Ramos, 950. Centro. 

Florianópolis/SC, 88020-300 
Telefone: (48) 3211-6000. 
Telefone: (48) 3211-6079. 

Email: 
dass.florianopolis@ifsc.edu.br 

Charlene da Silva 
(pesquisadora) 

Rua Carlos Becker, 553. 
São Francisco. 

Florianópolis/SC – 88140-000. 
Telefone: (48) 999324842 

E-mail: 
tcn.charlene.silva@gmail.com 

 

 


