
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO DA PRÓSTATA COM FIDUCIAIS NA 
RADIOTERAPIA GUIADA POR IMAGEM 

 

CINTIA MARA DA SILVA 

 

FLORIANÓPOLIS, OUTUBRO DE 2017  



 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE SAÚDE E SERVIÇOS 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 

CINTIA MARA DA SILVA 

 

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO DA PRÓSTATA COM FIDUCIAIS NA 
RADIOTERAPIA GUIADA POR IMAGEM 

 

Dissertação de Mestrado da Pós-graduação em 
Proteção Radiológica, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
como requisito de Mestre em Proteção Radiológica. 

Orientador: Me. Dorival Menegaz Nandi 
Coorientador: Dr. Alexandre D’Agostini Zottis 

 

FLORIANÓPOLIS, OUTUBRO 2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

Dedico este trabalho a minha querida mãe, Ivete, que sempre esteve  

ao meu lado, apoiando todas as minhas decisões.  

Ela que é meu exemplo e despertou em mim a inquietude  

em buscar novos conhecimentos. 

Agradeço a Deus pelos seus ensinamentos. 

 

 

 

. 



 

AGRADECIMENTOS 

Ao meu orientador, professor Nandi, que se mostrou prestativo e disposto nesta 

empreitada. 

Aos docentes do Mestrado em Proteção Radiológica e do Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia pelo aprendizado ao longo destes anos. Em especial aos 

professores Alexandre, Laurete, Flávio e Gerusa pelas valiosas considerações feitas 

desde a qualificação do projeto. 

Aos membros da banca examinadora pela disponibilidade para o enriquecimento 

deste trabalho. 

À primeira turma do Mestrado em Proteção Radiológica pela parceria, pela amizade, 

pelos cafés e pelas conversas, que sempre traziam boas risadas e boas ideias. 

A toda a equipe da Radioterapia São Sebastião, que me incentivou em busca de 

novos aprendizados. 

Àqueles que se propuseram a ler este trabalho a fim de contribuir com suas maiores 

habilidades e acreditaram na proposta desta pesquisa. Especialmente Pedro, Carol, 

Kamille, Charlene, Dr Carlos, Dr Ernani, Dr Arno e Drª Cristiane. 

Aos meus amigos e a minha grande amiga Taynná, por compartilhar comigo seus 

conhecimentos e pela disponibilidade incondicional. 

À minha família, que sempre me apoiou e incentivou a estudar. Em especial à minha 

querida irmã Sandra e meu tio Luiz, por suas contribuições. 

Ao meu amor de muitos anos, Luciano, por apoiar as minhas escolhas e pela 

compreensão nos momentos mais difíceis. 

A todos que de alguma forma colaboraram com a conclusão deste trabalho, meu 

muito obrigada!  



 

 

 

De tudo ficaram três coisas...  

A certeza de que estamos começando...  

A certeza de que é preciso continuar...  

A certeza de que podemos ser interrompidos  

antes de terminar...  

Façamos da interrupção um caminho novo...  

Da queda, um passo de dança...  

Do medo, uma escada...  

Do sonho, uma ponte...  

Da procura, um encontro! 

 

Fernando Sabino 

 

 

 



 

SILVA, Cintia Mara. Análise da movimentação da próstata com fiduciais na 

radioterapia guiada por imagem, 2017. 144 p. Dissertação (Mestrado Profissional 

em Proteção Radiológica) – Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em 

Proteção Radiológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2017. 

 

RESUMO 

A radioterapia guiada por imagem é uma ferramenta importante no tratamento 

hipofracionado dos tumores de próstata. As variações provenientes do enchimento 

da bexiga e distensão do reto fazem com que a glândula prostática se movimente 

independentemente da anatomia óssea. Em vista disso, os marcadores fiduciais têm 

auxiliado na localização da próstata, permitindo maior exatidão no acerto do alvo. 

Este estudo de múltiplos casos teve como objetivo analisar o movimento interfração 

e intrafração da próstata em quatro pacientes utilizando-se da triangulação de 

evidências (entrevista, inspeção de imagens e relatório do software).  Além disso, 

avaliou-se a relação da movimentação interfração com a graduação dos gases retais 

e a movimentação intrafração e sua influência no tempo de tratamento. A 

metodologia aplicada foi do tipo quali-quantitativa apresentada de forma descritiva. A 

partir dos resultados obtidos, observou-se que o movimento interfração e intrafração 

da próstata foi inferior a um milímetro, apresentando menor variabilidade na direção 

lateral e maior variabilidade na direção vertical. Foi possível inferir que, quanto 

menor a presença de gases retais na imagem de raios X de localização, menor o 

deslocamento da próstata e, quanto menor o tempo de tratamento, menor será o 

deslocamento intrafração. Além disso, observou-se maior deslocamento da próstata 

nas frações em que os pacientes relataram não ter realizado uma caminhada antes 

da irradiação. Este trabalho ressalta a importância dos centros de radioterapia 

realizarem um estudo acerca da movimentação da próstata, uma vez que ela pode 

variar de acordo com a rotina do serviço e protocolo utilizado para preparo de bexiga 

e reto. Um protocolo operacional padrão adaptado para a instituição, como o 

apresentado nesta pesquisa, pode ser uma opção para auxiliar as ações e facilitar o 

estudo da movimentação da próstata. Por fim, a mensuração do movimento 



 

interfração e intrafração permite o uso de margens adequadas no volume de 

planejamento, aumentando a exatidão do tratamento e minimizando os efeitos 

causados nos tecidos sadios adjacentes.  

 

Palavras-Chave: Radioterapia Guiada por Imagem. Posicionamento do Paciente. 

Neoplasia de Próstata. Marcadores Fiduciais. 
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ABSTRACT 

Image-guided radiation therapy is an important tool in the hypofractionated treatment 

of prostate cancer. Variations from the filling of the bladder and distention of the 

rectum make the prostate gland to move independently of the bone anatomy. 

Therefore, the fiducial markers have aided in targeting the prostate allowing greater 

accuracy. These multi-case studies analyze the interfraction and intrafraction 

movement of the prostate in four patients using the triangulation of evidence 

(interview, observation of images and software report). In addition, it was evaluated 

the relation of the interfraction movement on the graduation of the rectal gases and 

the intrafraction movement and its influence on the treatment time. The methodology 

applied was a descriptive quali-quanti analysis. The results showed that the 

interfraction and intrafraction movement of the prostate was less than one millimeter, 

presenting less variability in the lateral direction and higher variability in the vertical 

direction. It was possible to deduce that the lower the presence of rectal gases in the 

X-ray localization image, the lower the prostate displacement and the shorter the 

treatment time, the lower the intrafraction displacement. Besides that, it was 

observed that, when the patients did not walk before the radiation fraction, there was 

a higher displacement of the prostate. This study emphasizes the importance of 

radiotherapy centers performing their own studies about the movement of the 

prostate, since they may vary according to the routine of the facility and protocol 

used for preparation of bladder and rectum. A standard operating protocol adapted to 

the institution, as presented in this research, may be an option to aid actions and 

facilitate the study of prostate movement. Finally, the measurement of interfraction 

and intrafraction movement will allow the use of adequate margins in the planning 



 

volume, increasing the accuracy of the treatment and minimizing the effects in 

adjacent healthy tissues. 

 

Keywords: Image-guided Radiotherapy. Positioning of the Patient. Prostatic 

Neoplasms. Fiducial Markers. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais incidente entre os 

homens. Trata-se do sexto tipo mais comum no mundo, sendo que sua taxa de 

incidência é seis vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países 

em desenvolvimento. A evolução nos métodos diagnósticos, bem como a melhoria 

na qualidade dos sistemas de informação do país e o aumento da expectativa de 

vida dos brasileiros podem justificar parcialmente o aumento observado nas taxas de 

incidência desse tipo de tumor. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), no Brasil, houve 61.200 casos novos de câncer de próstata em 2016, sendo 

que Santa Catarina tem uma taxa estimada de 72,36 casos novos para cada 100 mil 

homens (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2016).  

As modalidades terapêuticas disponíveis para o tratamento do câncer de 

próstata localizado envolvem a radioterapia, a cirurgia ou a hormonioterapia, 

isoladas ou combinadas entre si. Fatores como a prevalência deste tumor em 

homens idosos, os quais geralmente são portadores de outras morbidades, e a falta 

de uma resposta baseada em evidências fortes o suficiente para a decisão 

terapêutica, motivam debates relacionados aos méritos relativos de cada uma das 

terapêuticas disponíveis. Estes fatores, associados à natureza variável da doença, 

justificam a necessidade da individualização do tratamento (GUNDERSON; TEPER, 

2000). 

A radioterapia com feixes externos constitui uma das principais 

terapêuticas para pacientes com câncer de próstata, possibilitando bons resultados 

em termos de controle local e sobrevida global, além de apresentar índices 

semelhantes de falha quando comparada à cirurgia. Para tratamento de próstata 

destaca-se a radioterapia conformada tridimensional (RTC-3D) e a radioterapia de 

intensidade modulada (IMRT) (SALVAJOLI; SALVAJOLI, 2012). 

A radioterapia conformada tridimensional (RTC-3D) surgiu como uma 

evolução da radioterapia bidimensional (RT-2D) ou convencional. A vantagem da 

RTC-3D é fornecer distribuições de dose conformadas ao volume alvo, seguindo um 

planejamento de tratamento que define o tumor e órgãos saudáveis com uma 

abordagem baseada em imagens volumétricas (KALOGERIDI et al. 2014). Uma 
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revisão sistemática da American Society for Radiation Oncology (ASTRO) mostrou 

diminuição na toxicidade aguda dos órgãos adjacentes em virtude da RTC-3D 

(MORRIS et al. 2005). Outro passo na evolução da radioterapia é a técnica de IMRT, 

que permite gradientes de dose mais elevados e melhoram a dose 

consideravelmente em relação à cobertura tumoral e à exposição de tecidos normais 

(CHEUNG, 2006).  

Com planejamentos mais sofisticados e doses mais conformes no volume 

alvo, houve maior preocupação da comunidade científica com a reprodutibilidade do 

tratamento. Qualquer variação no volume alvo ou posição do órgão pode alterar 

significativamente a dose real administrada ao volume alvo e aos tecidos normais 

circundantes (LANDONI et al. 2006). Sabe-se que a próstata se move 

independentemente da anatomia óssea e pode ser afetada por alterações 

fisiológicas como enchimento da bexiga e a forma ou volume do reto (HERK et al. 

1995) limitando assim a eficácia do uso da anatomia óssea para verificação do 

posicionamento por anatomia óssea (MCNAIR et al. 2008; NEDERVEEN et al. 

2003). 

Segundo Lacetera e seus colaboradores (2014), a glândula prostática 

pode deslocar-se mais de um centímetro durante a sessão de radioterapia. As 

margens aplicadas ao volume alvo de planejamento para considerar imprecisões na 

posição do alvo e na posição do paciente podem ser reduzidas com o uso de um 

sistema de localização diária do alvo antes do tratamento ou adaptando o tratamento 

em resposta à sua movimentação (ZELEFSKY et al. 2012). O avanço da tecnologia 

de imagem tem permitido muitos benefícios nos tratamentos de radioterapia no que 

se refere à precisão no acerto do alvo e proteção dos órgãos adjacentes. A 

possibilidade de detectar por imagens possíveis desvios do alvo em relação ao 

planejado faz com que a Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT) se torne uma 

ferramenta cada vez mais importante para o sucesso dos tratamentos (KUPELIAN et 

al. 2008). 

Com o objetivo de reduzir a variação da próstata, é comum que o 

paciente seja orientado a reproduzir as mesmas condições de enchimento da bexiga 

e reto antes de cada fração, bem como na tomografia de simulação. Estudos já 

comprovaram que essa condição diminui a variabilidade da bexiga e do reto e, 

consequentemente, a movimentação da próstata intrafração (durante a irradiação) e 
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interfração (entre uma fração e outra) (NAKAMURA et al. 2010). Contudo, ainda 

assim, é primordial que se adote técnicas de localização da próstata imediatamente 

antes da entrega da radiação. (KUPELLIAN; MEYER, 2007). 

Recentemente, marcadores fiduciais de ouro implantados para tratamento 

de próstata podem ser utilizados juntamente com o sistema de IGRT para 

localização do alvo. A visualização destes marcadores nos raios X adquiridos na 

sala de tratamento tem permitido maior precisão na localização da próstata. Essa 

técnica possibilita entrega de maior dose no volume alvo devido maior precisão de 

localização (LACETERA et al. 2014). Tradicionalmente, a dose padrão em 

radioterapia para próstata com feixes externos é de 1,8 a 2 grays (Gy) por fração, 5 

dias por semana, por aproximadamente 8 semanas, totalizando a dose de 76 a 

80Gy. Esta prescrição baseia-se em experiências de radiobiologia clássica na qual a 

dose por tratamento relativamente baixa permite a recuperação dos danos induzidos 

por radiação nos tecidos normais em comparação a tumores de crescimento rápido 

(KOONTZ et al. 2015).  

Contudo, devido à maior precisão proporcionada pelo avanço tecnológico, 

é possível realizar o escalonamento de dose nos tratamentos. O hipofracionamento, 

sendo uma técnica que consiste em menor quantidade de frações e maiores doses 

por fração, proporciona melhor razão terapêutica devido a uma presumível maior 

sensibilidade das células tumorais da próstata em comparação à sensibilidade do 

dano celular normal. Ensaios clínicos randomizados e prospectivos de esquemas de 

tratamento de hipofracionados para câncer de próstata apresentaram boas taxas de 

controle bioquímico com toxicidades aceitáveis (YAMAZAKI et al. 2015). 

Tendo em vista a relevante modificação da posição da próstata em função 

do enchimento da bexiga e do reto, esta pesquisa teve a seguinte questão 

norteadora: qual a movimentação da próstata na radioterapia guiada por imagem 

com localização por marcadores fiduciais prostático?  

Para responder a essa questão a partir do contexto, traçam-se os 

objetivos mencionados a seguir. 
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1.1 Objetivo geral 

Analisar o movimento da próstata na radioterapia guiada por imagem com 

localização por marcadores fiduciais em tratamentos hipofracionados. 

1.1.1 Objetivos específicos 

a) descrever o movimento interfração e intrafração da próstata com 

localização por marcadores fiduciais; 

b) verificar a relação dos gases retais nas imagens adquiridas durante o 

tratamento com o movimento interfração da próstata; 

c) aferir o tempo decorrido em cada fração do tratamento e sua relação 

com o movimento intrafração da próstata; 

d) propor aprimoramento do protocolo adotado pela instituição para 

tratamento de tumor de próstata hipofracionado com localização por 

marcadores fiduciais. 

1.2 Justificativa 

O movimento da próstata é atribuível principalmente a mudanças no 

volume do reto (PADHANI et al. 1999; ZELEFSKY et al. 1999) e da bexiga durante o 

tratamento (O'DOHERTY et al. 2006). Em virtude disso, a maioria dos centros de 

radioterapia usam protocolos específicos para enchimento da bexiga e 

esvaziamento do reto para irradiação da próstata. O raciocínio para esta escolha 

está bem estabelecido, baseando-se em poupar tais órgãos durante a irradiação. 

Contudo, é primordial que os pacientes sejam instruídos a reproduzir tais 

recomendações, tendo em vista que existem muitas possibilidades e 

recomendações a respeito desse protocolo variando de acordo com a instituição 

(MOISEENKO et al. 2007). 

Para considerar os erros de posicionamento e variações no movimento do 

órgão, o volume alvo de planejamento é comumente obtido por uma margem entre 

10 a 15 milímetros do volume alvo clínico, podendo haver redução de 6 a 8 
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milímetros na margem posterior em direção ao reto. No entanto, há uma vertente 

que defende a utilização de margens menores no PTV quando se utiliza o sistema 

de IGRT para localização do alvo (HERK et al. 1995; MCGARRY et al. 2009; 

MEIJER et al. 2008). Assim, devem-se avaliar precisamente essas variações para 

situação clínica específica nos departamentos de radioterapia, a fim de se definirem 

suas próprias margens do volume alvo de planejamento (EZZELL et al. 2003; 

INTERNATIONAL CO MMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, 

1999).  

Considerando que a autora dessa proposta de investigação é dosimetrista 

num serviço de radioterapia, surgiu uma inquietude por parte da mesma em 

conhecer a variação do movimento interfração e intrafração da próstata. A 

pesquisadora observou que, eventualmente, em alguns pacientes havia a presença 

de gases retais nas imagens adquiridas para posicionamento do tratamento.  No 

entanto, ao retirar o paciente da mesa e solicitar a ele que caminhasse por uns 

minutos com o objetivo de eliminar os gases, a imagem adquirida não ficava 

“poluída” e facilitava a fusão dos marcadores fiduciais pelo software. Essa 

inquietação aumentou quando a instituição começou um protocolo de 

hipofracionamento dos tratamentos de próstata, visto que a variação da próstata 

nesse tipo de tratamento pode ser mais impactante em comparação ao 

fracionamento convencional, apesar de não ter havido redução das margens de 

tratamento com a utilização do IGRT para localização dos marcadores fiduciais. 

Outro ponto que contribui para justificar essa pesquisa é a escassez de 

publicações nacionais que analisem a variação do movimento intrafração e 

interfração da próstata utilizando marcadores fiduciais prostático na radioterapia 

guiada por imagem. Realizou-se uma pesquisa na base Portal de Periódicos Capes 

com as combinações “radioterapia guiada por imagem” AND “câncer de próstata”, 

“radioterapia guiada por imagem” AND “marcadores fiduciais”, “câncer de próstata” 

AND “posicionamento do paciente”, sendo que somente nesta última encontraram-

se sete publicações em língua portuguesa. No entanto, apenas um estudo tinha 

relação com o tema em questão, apesar de não empregar a radioterapia guiada por 

imagem. Não foram usados filtros para delimitar datas, nem critérios de exclusão, o 

que demonstra uma vasta lacuna de conhecimento acerca da movimentação da 

próstata com marcadores fiduciais na radioterapia guiada por imagem. Pode-se 
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pressupor que, por se tratar de uma tecnologia recente para a realidade brasileira, 

poucas instituições têm acesso a esse sistema, justificando a carência de estudos 

relacionados ao tema.  

Nessa conjuntura de argumentos, nota-se que é imprescindível que as 

instituições analisem a movimentação da próstata interfração e intrafração associada 

ao sistema de localização por imagem, para que as margens utilizadas sejam 

condizentes com a realidade do serviço de radioterapia. Além disso, é importante 

saber dos próprios pacientes se, de fato, as recomendações relacionadas ao 

preparo de bexiga e reto estão sendo diariamente executadas a fim de se alcançar o 

objetivo proposto.  

 

 



 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Para se compreender a temática pesquisada, esse capítulo apresenta 

uma breve revisão dos aspectos que envolvem a radioterapia no tratamento de 

próstata. Primeiramente, serão contextualizadas sobre as principais modalidades de 

tratamento de tumores de próstata: radioterapia conformada tridimensional e 

radioterapia de intensidade modulada. Em seguida, serão definidos os conceitos 

reprodutibilidade e aqueles relacionados às incertezas geométricas que envolvem 

tanto as etapas de planejamento quanto a execução do tratamento. Finalmente, 

serão apresentados sistemas de verificação do posicionamento, sejam eles mais 

simples (imagem portal) ou mais modernos (radioterapia guiada por imagem) bem 

como os artifícios utilizados para redução da movimentação da próstata e a 

relevância da implantação dos marcadores fiduciais para localização prostática. 

2.1 Radioterapia conformada tridimensional 

A Radioterapia Conformada Tridimensional (RTC-3D), como o próprio 

nome indica, consiste em conformar o feixe de radiação à região a ser tratada 

baseando-se em imagens tridimensionais provenientes de tomografia 

computadorizada (TC).  Os objetivos são aumentar o controle do tumor através do 

incremento da dose e reduzir a morbidade poupando tecidos saudáveis. Esse 

processo só foi possível a partir do advento da tomografia computadorizada, que 

permitiu uma visualização aprimorada do tumor e áreas adjacentes por meio da 

simulação e planejamento computadorizado (SCAFF, 1997). 

Antes de realizar a simulação do planejamento, o paciente geralmente é 

orientado pela enfermeira do serviço sobre o tratamento e tomografia que será 

realizada. Nesta ocasião, havendo a necessidade de preparo do tipo jejum, de 

bexiga, uso de laxativo ou enema retal, a enfermeira deve elucidar ao paciente e um 

acompanhante, de preferência, essas questões. É de extrema importância que o 

preparo recomendando na tomografia de planejamento seja realizado corretamente, 

tendo em vista que os cálculos de dose, definição dos volumes e localização do alvo 

pelo sistema de IGRT durante a execução do tratamento serão feitos com base 

nessa imagem (SALVAJOLI, 2013).    
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A simulação do tratamento é iniciada com o paciente posicionado na 

mesa retificada na sala de tomografia com os acessórios de imobilização do 

tratamento adequados. Com auxílio dos lasers externos, são feitas marcas de 

referência no paciente, que servirão para reproduzir o posicionamento na sala de 

tratamento. As marcas são feitas próximo à área de tratamento na região anterior e 

laterais do paciente, sendo então colocados marcadores radiopacos para 

visualização na tomografia. Esta posição do isocentro de referência pode ser usada 

como origem para o sistema de coordenadas de referência, para o qual a posição do 

isocentro de tratamento pode ser determinada. Em seguida, são feitas imagens 

piloto para determinação da posição de tratamento. É importante que as imagens 

sejam adquiridas de acordo com o protocolo institucional e que o campo de visão do 

tomógrafo esteja totalmente aberto para que nenhuma estrutura seja suprimida 

próximo à região de interesse (STIGERT; NUMAGIRE, 2014). 

Após a aquisição das imagens, estas devem ser inseridas no sistema de 

planejamento para delineamento dos volumes-alvo e órgãos adjacentes à área que 

será tratada nas imagens da tomografia (Figura 1). Esse processo geralmente é 

realizado pelo médico radioncologista e o dosimetrista utilizando as ferramentas 

disponibilizadas pelo software de planejamento (SALVAJOLI, 2013).   

 
Figura 1 – Delineamento dos órgãos de risco e do volume alvo na tomografia de planejamento nos 

planos axial e sagital. 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Em muitos casos, é necessária a fusão das imagens de ressonância 

magnética (RM) e/ou tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) à tomografia de 

planejamento para melhor definição do volume a ser tratado. Estas técnicas de 

investigação mostram as estruturas anatômicas com uma elevada precisão. A TC e 
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a RM representam o tecido tumoral em relação às diferenças na densidade tecidual 

(ou intensidade do sinal na RM), no aumento do contraste ou na capacidade de 

acúmulo de água (edema). Mas estes sinais não são específicos para o tecido 

tumoral somente. Eles também podem ser observados após um trauma ou cirurgia, 

dificultando o diagnóstico e a delineação de um tumor, sendo esta a limitação mais 

importante da investigação radiológica. A tomografia por emissão de pósitrons (PET-

CT) caracteriza-se pela visualização do tumor por fármacos específicos. Estes 

fármacos, que têm uma maior afinidade para o tecido tumoral em comparação com o 

tecido normal, são ligados a um material radioativo mostrando uma imagem 

fisiológica da atividade tumoral devido à emissão da radiação. Portanto, a 

informação obtida em diferentes modalidades de imagem é, em geral, complementar 

àquela adquirida na tomografia computadorizada, já que, em se tratando de 

radioterapia conformada tridimensional, a tomografia é indispensável (BRADDY; 

HEILMANN; MOLLS, 2008). 

Para uniformizar a metodologia empregada pelos médicos e físicos para o 

planejamento e definição dos volumes na radioterapia conformada tridimensional a 

Comissão Internacional de Unidades e Medidas da Radiação (ICRU) publicaram o 

ICRU 50 e o ICRU 62 em 1993 e 1999, respectivamente. Dentre os principais termos 

definidos pelo ICRU têm-se o volume alvo macroscópico (GTV), que é a extensão do 

tumor determinada pelo exame clínico e de imagens. O GTV traduz a doença 

macroscópica visível clínica ou radiologicamente. Já o volume alvo clínico (CTV) 

engloba o GTV e os possíveis sítios de doença subclínica não visível nas imagens 

radiológicas. Geralmente, ele constitui uma expansão do GTV ou inclui cadeias de 

linfonodos em risco de estarem envolvidas por tumor. O volume alvo de 

planejamento (PTV) consiste no CTV com margens de segurança para que a dose 

de radiação prescrita seja realmente administrada na área a ser tratada. Ele é 

definido como um conceito geométrico para selecionar os campos e feixes de 

irradiação apropriados, levando-se em conta as variações geométricas e desvios do 

alvo. O PTV é criado a partir de uma expansão de alguns milímetros do CTV, sendo 

que essa margem depende de diversos fatores, tais como, a precisão dos 

equipamentos disponíveis, a precisão mecânica da unidade de tratamento, o tipo de 

tratamento e acessórios de imobilização, o movimento do volume alvo clínico 

durante o tratamento e a frequência e modo de verificação por imagem utilizada 
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(INTERNATIONAL CO MMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, 

1999). 

Uma das características mais importantes da RTC-3D é a possibilidade de 

visualizar interativamente no sistema de planejamento as direções dos feixes e os 

limites da abertura do campo, que são definidos de acordo com o alvo e a anatomia 

do paciente. As direções de feixe não-coplanares disponibilizam muitas opções de 

técnica de tratamento (Figura 2). A projeção da visão do feixe (BEV) é uma 

ferramenta que pode ser exibida na tela como se fosse vista a partir da fonte de 

radiação ao longo do isocentro. Isto permite a visualização tridimensional dos órgãos 

de risco que estão no campo de irradiação, de forma que se possa evitá-los quando 

possível. Esse processo no qual o planejamento é feito com auxilio do computador e 

com cálculos de dose muito precisos no sistema de planejamento é denominado 

simulação virtual (KHAN, 2007).  

Os tratamentos conformados envolvem muitos campos, os quais 

geralmente possuem formato irregular, pois dependem do formato do volume alvo 

na entrada do feixe. Assim, a depender do acelerador linear disponível, é possível 

fazer a conformação dos campos com blocos de cerrobend ou com colimadores 

multilâminas. Os blocos de cerrobend são confeccionados exclusivamente para cada 

campo de tratamento de cada paciente e devem ser corretamente identificados com 

a angulação do gantry, mesa e colimador para que não haja engano no momento da 

irradiação. Geralmente levam de um a dois dias para serem confeccionados. Já o 

colimador multilâminas já está acoplado ao acelerador linear, podendo variar na 

espessura e quantidade das lâminas. Nesse sistema, as lâminas se movem para se 

conformar ao tumor, possibilitando o tratamento com campo estático (no caso de 

radioterapia conformada tridimensional) ou modulado (no caso de radioterapia com 

intensidade modulada) (PEREZ; BRADY; HALPERIN, 2008).   
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Figura 2 – Arranjo dos campos conformados e distribuição da dose no volume alvo de planejamento.    

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na radioterapia de campos externos, a maioria dos tratamentos é 

administrada com feixes de radiação que são de intensidade uniforme em todo o 

campo de tratamento. Ocasionalmente, são utilizados cunhas ou filtros 

compensadores para modificar o perfil de intensidade do feixe e compensar 

irregularidades no tecido, para obter distribuições de dose mais uniformes. Este 

processo de alteração de perfis de intensidade de feixe para atingir as metas de um 

plano é chamado de modulação de intensidade. Assim, os filtros compensadores e 

as cunhas podem ser chamados de moduladores de intensidade, embora muito mais 

simples do que os modernos sistemas de modulação de intensidade controlados por 

computador, como os colimadores multilâminas (BRADDY; HEILMANN; MOLLS, 

2008). 

O último passo para o planejamento conformado tridimensional deve ser a 

avaliação do plano pelo médico, que vai verificar se o planejamento contempla o 

objetivo desejado para aquele caso, tanto para cobrir o volume alvo com a dose 

prescrita quanto para poupar os órgãos de risco. Os sistemas de planejamento 

disponibilizam um conjunto de ferramentas que permitem a comparação dos planos 

de tratamento qualitativamente e quantitativamente. A avaliação qualitativa consiste 

na visualização da isodose em linhas ou na diferenciação de cores nos planos de 

orientação (axial coronal e sagital). Além disso, é possível que se observe a 

cobertura da isodose em reconstrução tridimensional, permitindo ao radioncologista 

observar a localização do ponto quente (ponto que recebeu grande dose), por 

exemplo. Na avaliação quantitativa, as estruturas que foram delineadas são 

apresentadas em forma de histograma de dose por volume através dos voxels e da 

dose calculada. Desta forma, as doses máxima, média e mínima também podem ser 
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visualizadas. As restrições de dose (constraints) são avaliadas através destes 

histogramas (Figura 3), bem como, a cobertura do PTV (SALVAJOLI, 2013).  

 
Figura 3 – Histograma dose-volume. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

2.2 Radioterapia de intensidade modulada 

A Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) é uma técnica de 

tratamento com múltiplos feixes incidentes a partir de diferentes direções em que os 

feixes são intensificados de modo que cada feixe libera intencionalmente uma dose 

não uniforme ao alvo. A distribuição de dose desejada no alvo é alcançada após a 

sobreposição de tais feixes. A angulação de cada feixe permite ajustar as 

intensidades dos campos para se conseguir uma melhor conformidade com a dose 

pretendida e uma melhor conservação dos órgãos adjacentes (PODGORSAK, 

2005). 

Uma vantagem em relação aos tratamentos conformados é a capacidade 

de produzir distribuições côncavas, permitindo poupar os órgãos em risco aos quais 

o alvo está próximo. No entanto, o planejamento da IMRT é mais trabalhoso do que 



31 

o planejamento de tratamento conformacionais convencionais. Os métodos de 

planejamento da IMRT podem ser divididos em forward planning e inverse planning. 

O forward planning é realizado em grande parte pela adição de campos, ou seja, 

subcampos dentro dos campos convencionais, a fim de melhorar a distribuição de 

dose em relação ao planejamento com campos estáticos e com filtros. O grau de 

modulação da intensidade é limitado pelo número de campos utilizados e isso 

restringe a capacidade do método para obter distribuições de dose altamente 

conformes. No entanto, o forward planning tem o benefício de não exigir mais do que 

um sistema de planejamento convencional (CHERRY; DUXBURY, 2009). 

O inverse planning, como o nome sugere, aborda o processo de 

planejamento do tratamento de um ângulo diferente do forward planning. Em vez de 

posicionar campos de tratamento conforme necessário e calcular a distribuição de 

dose resultante, o físico especifica a dose em determinados volumes e o sistema de 

planejamento determina a melhor forma de distribuí-la no alvo. O processo de 

planejamento inverso ou "otimização" varia entre sistemas de planejamento e de 

acordo com a técnica de entrega, mas, invariavelmente requer a divisão de cada 

feixe em um grande número de feixes menores denominados beamlets (BRADDY; 

HEILMANN; MOLLS, 2008). 

Um sistema de modulação faz com que a fluência do feixe não uniforme 

seja entregue ao paciente para otimizar a distribuição de dose. Os critérios de 

tratamento para a otimização do plano são especificados pelo físico e os perfis de 

fluência para um dado conjunto de direções de feixe são determinados pelo sistema 

de planejamento. Um dos pré-requisitos para a aplicação clínica da IMRT foi o 

desenvolvimento de estratégias de planejamento inverso - simplesmente porque o 

planejamento prospectivo disponível não poderia ser aplicado devido ao enorme 

número de parâmetros de tratamento necessários para o fornecimento eficiente de 

intensidade modulada. Os arquivos de movimentação das lâminas são transmitidos 

eletronicamente ao acelerador linear, que é controlado por computador, ou seja, 

equipado com o software e hardware necessários para fornecer os feixes modulados 

na intensidade conforme calculado (KHAN, 2007). 

O método de liberação de dose frequentemente usado em IMRT é o step-

and-shoot, pois utiliza subcampos sobrepostos produzindo uma fluência não 

uniforme conforme desejado.  As lâminas se movem de um subcampo a outro com a 
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mesma posição de gantry, mas elas não se movem enquanto o feixe de radiação 

está ligado. Por isso, o acelerador linear deve permanecer praticamente pronto a fim 

de assegurar mínimo atraso entre a liberação de cada subcampo. Em contrapartida, 

a técnica de IMRT dinâmica fornece a fluência desejada, o movimento das lâminas 

ou não (conforme planejado) enquanto o feixe de radiação está ligado. Um exemplo 

dessa técnica é a sliding window, no qual as lâminas se movem lateralmente ao 

longo do campo com velocidades variáveis. Esse método libera a dose mais 

rapidamente, no entanto, é mais sensível à velocidade da lâmina e à taxa de dose 

do acelerador linear, não sendo executado em todos os equipamentos 

(PODGORSAK, 2005).  

Esse processo de liberação de dose com IMRT requer um controle de 

qualidade, tanto das lâminas quanto do acelerador linear, muito mais rigoroso. 

Quando se trata do tratamento sliding window, é necessário verificar a velocidade e 

aceleração das lâminas, bem como a exatidão na posição em relação ao tempo e o 

comportamento em função do ângulo do gantry. A complexidade na entrega da dose 

agregada às distribuições de intensidades específicas de cada campo do tratamento 

justifica a necessidade do controle de qualidade para verificação do cálculo da 

unidade monitora, distribuição da dose calculada e capacidade de execução do 

tratamento. Podem-se utilizar fantomas para execução do plano de tratamento real 

do paciente com auxílio de uma câmera de ionização calibrada a fim de comparar a 

dose medida com a dose calculada. No entanto, existem diversas outras formas de 

realizar o controle de qualidade em IMRT (BORTFELD et al. 2016). 

Para execução do tratamento de radioterapia de intensidade modulada, é 

indispensável a utilização de um sistema de verificação e registro (record and verify 

system), uma vez que a quantidade de parâmetros enviados à máquina de 

tratamento e que precisam ser verificados em tempo real é muito grande, tornando a 

execução manual inviável. Normalmente, esses sistemas também precisam de 

licenças adicionais específicas para a execução de planos de IMRT, o que deve ser 

discutido com o fabricante. A integração, configuração e compatibilidade desses 

diferentes sistemas entre si e com a máquina de tratamento é algo que deve ser 

considerado e avaliado no processo de implementação de IMRT. A máquina de 

tratamento deve ser configurada e modelada tanto no sistema de planejamento 

quanto no sistema record and verify: alguns aceleradores, por exemplo, têm a 
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capacidade de executar planos (campos e segmentos) com unidades monitoras 

fracionadas e esta característica deve ser configurada em todos os sistemas para 

que esta funcionalidade possa ser utilizada. Para a integração dos sistemas, pode 

ser necessário incrementar a infraestrutura de redes para permitir a transferência 

rápida de arquivos entre os diferentes programas e a comunicação entre diferentes 

estações de trabalho (ALMEIDA, 2012). 

2.3 Reprodutibilidade e incertezas geométricas em radioterapia 

Garantir o posicionamento diário preciso e mínimo movimento do paciente 

durante o tratamento é essencial para administrar a dose prescrita e alcançar a 

distribuição de dose planejada. A reprodutibilidade no tratamento está relacionada a 

repetição das mesmas condições realizadas na tomografia de planejamento 

considerando que esta é a imagem de referência para o tratamento. A 

reprodutibilidade depende de vários fatores como, por exemplo, local anatômico em 

tratamento, a idade do paciente, condição clínica e o peso. Em geral, os pacientes 

obesos e as crianças pequenas são os mais difíceis de posicionar. Para reduzir as 

incertezas relacionadas ao tratamento, pode-se utilizar de algumas técnicas tais 

como marcações externas na pele, uso de acessórios imobilizadores e aquisição de 

imagens antes do tratamento (HALPERIN et al. 2008).   

Uma solução para reduzir as incertezas em radioterapia, em geral, é a 

aplicação de margens de segurança. No relatório do ICRU 62, o volume que deve 

receber a dose prescrita é referido como o volume alvo clínico que contém áreas de 

doença subclínica. Para compensar as incertezas geométricas, o CTV deve ser 

expandido com uma margem, obtendo assim o volume alvo de planejamento. De 

acordo com a ICRU, a dose planejada para o PTV deve ser representativa para a 

dose real no CTV e a heterogeneidade de dose no PTV deve ser mantida dentro de 

95 e 107%. No entanto, no que tange a estruturas as quais são CTVs que sofrem 

variações no tamanho, forma e posição durante o tratamento devido a processos 

fisiológicos, é relevante acrescentar margem interna. A margem interna, comumente 

assimétrica ao redor do CTV, tem como objetivo compensar todos os movimentos 

que podem resultar da respiração, diferentes enchimentos da bexiga ou reto, 
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salivação, batimento cardíaco ou movimentos intestinais (INTERNATIONAL CO 

MMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS, 1999). 

O IGRT é a tecnologia mais recente para aumentar a precisão e exatidão 

na entrega da dose de radiação. No entanto, é importante que sejam estabelecidos 

protocolos de utilização com um grupo multiprofissional treinado para coordenar o 

processo de verificação do tratamento. Em radioterapia, a verificação é o 

procedimento que permite garantir que o volume do tumor esteja sendo tratado 

conforme planejado. Dessa forma, é necessário obter conhecimento de dois 

conceitos: incerteza dosimétrica e incerteza geométrica, os quais estão presentes 

tanto no planejamento quanto no curso da radioterapia (THE ROYAL COLLEGE OF 

RADIOLOGISTS, SOCIETY AND COLLEGE OF RADIOGRAPHERS, INSTITUTE 

OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE, 2008).  

Incerteza dosimétrica diz respeito às incertezas relacionadas à 

administração da dose. Estas incluem inomogeneidade no feixe, problemas 

relacionados com cálculos de dose, variação nos fatores relacionados à saída do 

feixe da máquina de tratamento, instabilidade da técnica de monitorização do feixe e 

problemas relacionados com a planicidade do feixe (BENTEL, 1996).  

A Comissão Internacional de Unidades e Medidas da Radiação (1999) 

considera três fontes de incerteza geométrica que podem dificultar a entrega exata 

da dose em um plano de tratamento: variação no posicionamento do paciente, 

movimento e deformação do órgão e erros relacionados à máquina.  

Erros de posicionamento do paciente são devido a variações no 

alinhamento diário da mesa de tratamento. Algumas variações de uma sessão a 

outra são inevitáveis mesmo que medidas sejam tomadas para garantir uma alta 

reprodutibilidade. O movimento do alvo está relacionado a processos fisiológicos 

podendo ocorrer intrafração ou interfração como, por exemplo, as variações no reto 

ou no enchimento da bexiga. A respiração e batimento cardíaco podem resultar em 

movimentos intrafração. Com equipamentos modernos de radioterapia, os erros 

geométricos relacionados à máquina, por exemplo, em relação a abertura do feixe e 

ângulo do gantry, são geralmente considerados pequenos em comparação aos 

desvios de posicionamento e movimento do órgão (SCAFF, 1997). 
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The Royal College of Radiologists, em 2008, publicou o documento On 

target: ensuring geometric accuracy in radiotherapy, o qual teve como objetivo 

fornecer informações para melhorar a exatidão da radioterapia. Neste relatório, 

vários conceitos são definidos de forma a elucidar as incertezas relacionadas ao 

tratamento tais como verificação interfração e intrafração, as quais serão descritas a 

seguir. A verificação interfração é o processo de correção do posicionamento do 

paciente em consideração à diferença definida pelo plano de tratamento, de uma 

fração à outra. Neste processo, antes de iniciar cada fração do tratamento, o 

paciente é posicionado e são feitas imagens que serão registradas com aquela de 

referência (a partir da tomografia de planejamento). Então, será apontado o 

deslocamento necessário para que o paciente ou volume alvo esteja na posição 

conforme o planejado. A verificação intrafração compara a exatidão de 

posicionamento durante uma única fração do tratamento e pode avaliar o 

posicionamento durante a entrega dos campos de uma fração do tratamento. O 

efeito desse movimento pode ser reduzido das seguintes maneiras: interrompendo o 

feixe de tratamento quando o alvo estiver fora do limite de tolerância; restringindo a 

variação da anatomia interna; ou ainda utilizando tratamentos com gatting, o qual 

coincide a entrega do feixe de acordo com a movimentação da anatomia interna. 

Herk e colaboradores em 2000, 2002 e, posteriormente em 2004, 

publicaram estudos definindo os conceitos e teorias para cálculo dos erros 

randômico e sistemático, a fim de aumentar a exatidão na entrega da dose utilizando 

margens adequadas de acordo com as variações inerentes ao tratamento. Segundo 

Herk et al. (2002), os erros que surgem na fase de preparação da radioterapia, são 

chamados de erros sistemáticos, mas podem ser chamados de "erros de 

preparação". Já aqueles que surgem durante a execução do tratamento são 

frequentemente chamados de erros randômicos.  Os erros sistemáticos incluem erro 

de posicionamento e movimento do órgão na tomografia, erros de delineação e erros 

de calibração do equipamento. Os erros randômicos incluem movimento do alvo e 

variação diária do posicionamento do paciente no equipamento.  

Na medida em que o paciente progride no tratamento, a resposta do 

tecido alvo e normal pode sofrer mudanças e deformações. Como resultado, o 

tamanho ou a forma do alvo tumoral, bem como os tecidos normais, podem desviar-

se dos parâmetros definidos na fase de planejamento (GHILEZAN, 2005). 
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2.4 Sistema de verificação do posicionamento para tratamento 

Devido à importância de se reproduzir no acelerador linear o que foi 

executado na simulação e à necessidade de concentrar a dose em um volume alvo 

conforme o planejamento desenvolveram-se técnicas para a verificação do 

posicionamento do campo a ser tratado, antes e no decorrer do tratamento (BOLLET 

et al. 2003). Assim, as imagens para verificação do posicionamento do paciente e/ou 

volume alvo tornaram-se necessárias para se alcançar esse objetivo.   Ao longo 

dos anos, esse processo de aquisição de imagens tem evoluído a fim de possibilitar 

maior exatidão na entrega da dose de tratamento (DAWSON; JAFFRAY, 2007).  

2.5 Imagem portal 

Na radioterapia conformada tridimensional, a simulação e planejamento 

da radioterapia são realizados em sistemas de planejamento de forma virtual, 

utilizando a tomografia computadorizada. Ao manipular os dados da TC é possível 

criar uma radiografia digitalmente reconstruída (DRR) a partir da análise combinada 

de todos os cortes tomográficos realizados daquela determinada área a ser tratada. 

A DRR corresponde à posição pretendida do paciente e é utilizada como imagem de 

referência (SALVAJOLI, 2013). 

A imagem portal é uma radiografia adquirida da região a ser tratada. Esta 

radiografia pode ser convencional, usando filme oncológico, ou digital. A avaliação 

do posicionamento do paciente antes do tratamento baseia-se numa observação 

puramente visual do filme de verificação, a imagem portal com a DRR. O médico 

radioncologista observa a anatomia óssea em relação ao isocentro de tratamento e 

visualmente avalia se está de acordo com a imagem reconstruída. Conforme 

demonstrado na Figura 4, as imagens são adquiridas em duas angulações, uma na 

posição anterior, que permite visualizar desvios nos sentidos látero-lateral e crânio-

caudal e a outra na posição lateral, que permite visualizar desvios crânio-caudal e 

ântero-posterior (SCAFF, 1997). 

Diferentes estudos indicam que a comparação entre a DRR e a imagem 

portal pode levar a conclusões muito diferentes quando a avaliação é feita de forma 

subjetiva (visual) e por diferentes observadores (BISSETT et al. 1995).  
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Figura 4 – Portal filme de posicionamento. 

  

 

Fonte: Adaptado de Giordani et al. 2010. 

2.6 Radioterapia guiada por imagem  

Com o avanço da tecnologia na medicina e sua disponibilidade, a 

frequência de imagem como um todo está crescendo. Dessa forma, a radioterapia 

tem se beneficiado tanto nas modalidades de planejamento, entrega da dose de 

radiação quanto na aquisição de imagens na sala de tratamento (KIM; CHANG; 

SHIN, 2009). 

A radioterapia guiada por imagem consiste no uso frequente de imagens 

na sala de tratamento, com o objetivo de melhorar a exatidão de posicionamento do 

alvo na entrega da dose (GUPTA; NARAYAN, 2012). Para Chen e colaboradores 

(2009), é uma tecnologia onde a imagem é obtida imediatamente antes da entrega 

da dose, sendo possível a intervenção para correção, a fim de garantir maior 

exatidão geométrica no tratamento. Trata-se de uma evolução que permite 

administrar uma dose altamente conformada por meio do uso de técnicas como a 
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radioterapia de intensidade modulada, por exemplo. Esta técnica não seria tão eficaz 

se houvesse incertezas significativas no alinhamento diário do paciente. A 

combinação de distribuições de dose altamente conformadas e de uma orientação 

diária exata do volume alvo leva à possibilidade de escalonamento de dose, ao 

mesmo tempo em que reduz a morbidade relacionada ao tratamento. 

Existem várias opções de sistemas de orientação por imagem disponível 

no mercado, de marcas distintas. Os modelos tradicionais incluem: imagem de raios 

X produzidas por potenciais da ordem de quilovolts (kV) e megavolts (MV), 

tomografia helicoidal, cone-beam CT kV ou MV. A componente chave de qualquer 

sistema de orientação por imagem é uma aquisição que forneça excelente contraste 

de tecido mole e/ou adequado surrogate utilizado na imagem. O sistema de imagem 

deve estar calibrado em relação ao isocentro da máquina e ter uma alta velocidade 

de aquisição e reconstrução da imagem. Além disso, é necessário um conjunto de 

dados com a imagem de referência, como a tomografia de planejamento com o 

contorno do PTV, por exemplo. O usuário deve ter a possibilidade de definir uma 

região de interesse para que o software consiga fazer o registro automático da 

imagem e considere qual parte da imagem focalizar. Finalmente, deve haver um 

método de correção on-line1  e/ou off-line2  (HERK, 2007).  

A tecnologia de localização que cria imagens radiográficas a partir dos 

raios X utilizados para tratamento tem sido usada há muito tempo. Décadas de 

desenvolvimento levaram à geração atual de dispositivos eletrônicos de aquisição de 

imagens portal (EPIDs) (HERMANN et al. 2001). Esses sistemas possuem painéis 

de silício amorfo, que contêm milhões de fotodetectores acoplados a transistores de 

comutação e leitura eletrônica rápida. Estes dispositivos produzem uma boa 

qualidade de imagem, suficiente para visualização das estruturas ósseas e 

marcadores fiduciais implantados. Os EPIDs modernos oferecem vantagens sobre a 

radiografia de MV baseada em filme, pois permitem ajustar o contraste no monitor 

para avaliar a posição do alvo e corrigir instantaneamente. Embora a tecnologia 

EPID MV tenha alcançado relevância entre os dispositivos de imagem comerciais, 

fatores como baixo contraste das radiografias feitas nas energias produzidas por 

potenciais da ordem de MV, limitações do campo de visão, escassez de ferramentas 

                                            
1
 On-line: refere-se à verificação e correção em tempo real ao tratamento. 

2
 Off-line: refere-se à correção após a realização do tratamento. 
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para visualização das imagens e limitada infraestrutura para integração da rede de 

computadores com ambiente clínico, tornam esta modalidade limitada para uso na 

prática clínica (SHARPE; CRAIG; MOSELEY, 2007).  

Apesar dessas limitações, as tecnologias EPID geraram um grande 

número de investigações sobre a utilização frequente de imagens, uso de 

estratégias adequadas para intervenção e correção do desvio e definição de 

margens para o PTV. As imagens de portal MV serviram como base para o 

desenvolvimento de princípios modernos de localização e intervenção e continuam a 

proporcionar benefícios significativos para assegurar o tratamento correto da dose 

de radiação. No entanto, utilizando-se as radiografias MV, é difícil inferir localização 

de estruturas de partes moles (HERK, 2004).  

Devido à absorção fotoelétrica mais pronunciada na faixa de energia mais 

baixa, a imagem radiográfica com raios X da ordem de kilovolts oferece maior 

contraste do que a imagem de megavolts. Isto se traduz numa maior visibilidade dos 

ossos ou dos marcadores implantados a uma dose de imagem mais baixa e uma 

interpretação simplificada das imagens. Vários sistemas de imagem kV são 

oferecidos comercialmente. Estes sistemas frequentemente oferecem capacidade de 

imagem fluoroscópica para monitoramento em tempo real e incluem dois ou mais 

sistemas de imagem para permitir a localização tridimensional de marcadores ou 

anatomia óssea, em tempo real (SHIRATO et al. 2000).  

O rastreamento dinâmico de um marcador radiopaco em tempo real dá a 

opção de adotar estratégias de gatting de tratamento e a possibilidade de limitar as 

margens necessárias para compensar o movimento respiratório. No entanto, o 

benefício de rastreamento em tempo real deve ser ponderado contra a possibilidade 

de entregar uma dose excessiva devido ao procedimento de fluoroscopia 

(VALENTIN et al. 2000) 

Cone-beam CT refere-se à reconstrução tomográfica de uma série de 

radiografias bidimensionais obtidas em uma única rotação da fonte e detector ao 

redor do paciente. Os sistemas cone-beam integram um tubo de raios X de energia 

da ordem de kilovolts e um detector de painel plano montado num acelerador linear 

(JAFFRAY et al. 1999). O mesmo eixo de rotação é compartilhado entre a imagem 

kV e os feixes de tratamento MV e o eixo central é orientado perpendicularmente ou 

paralelamente ao feixe de tratamento. Centenas de projeções são adquiridas ao 
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longo de um intervalo de 30 a 240 segundos enquanto a reconstrução volumétrica 

prossegue em paralelo. Imagens de cone-beam CT podem ser utilizadas na maioria 

das partes do corpo para a orientação e verificação da imagem (SONKE et al. 2005) 

(LI et al. 2006). 

Cone-beam CT com feixe MV requer menor modificação no acelerador 

linear convencional em comparação à tomoterapia MV ou cone beam CT kV (MORIN 

et al. 2006). O próprio feixe de tratamento MV é usado para construir a imagem com 

cone beam CT, de modo semelhante às imagens com cone beam CT kV, e ainda 

com uma única rotação em torno do paciente. Essa modalidade tem sido 

particularmente útil em tratamentos de tumores paraespinhais em pacientes com 

prótese ortopédica, o que pode causar artefatos em tomografias convencionais 

(POULIOT et al. 2005). 

Varreduras helicoidais MV podem ser obtidas utilizando uma nova 

unidade de tratamento (tomoterapia), que permite que o feixe de tratamento MV 

mova-se em torno do paciente enquanto a mesa se desloca através do gantry 

(MACKIE et al. 2003). Pode-se adquirir um único corte ou imagens volumétricas da 

região irradiada. Este sistema oferece imagens de uma qualidade que pode ser 

utilizada para o recálculo da dose (RUCHALA et al. 1999). 

Existem vários fluxos de trabalho para uso do IGRT. É importante que 

cada instituição estabeleça, de acordo com suas necessidades e princípios, o 

melhor protocolo com níveis de tolerância desejáveis para cada tipo de tratamento 

(THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, 2008). Em geral, a cada fração do 

tratamento, o paciente deve ser alinhado ao isocentro da máquina. Para posicionar o 

alvo, as imagens são adquiridas e, por meio do processo de fusão de imagens com 

a imagem de referência (tomografia de planejamento), o posicionamento do paciente 

será ajustado respeitando o intervalo de tolerância definido (SANTOS et al. 2012).  

A fusão de imagens é o processo de superposição de dois conjuntos de 

imagens de diferentes modalidades ou não em um único conjunto com apenas um 

sistema de coordenadas. A fusão de imagens permite que as informações das 

diferentes modalidades de imagens contribuam para aprimorar a precisão da 

determinação do volume tumoral e/ou órgãos de risco ou do posicionamento do 

paciente (ALMEIDA, 2012). 
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A fusão das imagens em IGRT difere do contexto de planejamento porque 

as imagens não são perfeitamente concordantes ao longo do tempo. Em vez de uma 

geometria estática, as imagens de cada sessão de tratamento representam uma 

instância temporal da geometria do paciente, incorporando variação de configuração 

residual, pequenas mudanças na posição relativa de órgãos e alvos e outras 

deformações anatômicas (CHEN et al. 2009).  

2.7 ExacTrac®  

O Brainlab ExacTrac® X-Ray 6D Stereotactic (Brainlab AG, Feldkirchen, 

Alemanha) é um sistema desenvolvido para posicionar pacientes em um ponto 

precisamente definido dentro do feixe de tratamento de um acelerador linear para 

radiocirurgia estereotática ou procedimentos de radioterapia. É um sistema 

independente do acelerador linear (BRAINLAB, 2011).  

Esse software utiliza uma combinação de posicionamento óptico e 

imagem radiográfica da ordem de kilovolts para posicionar com precisão os 

pacientes e fazer correções de posicionamento em tempo real. Tem sido utilizado 

com sucesso clinicamente para radiocirurgia intra craniana e extra craniana.  

Conforme se observa na Figura 5, o sistema ExacTrac® X-Ray 6D é uma integração 

de dois subsistemas: um sistema de posicionamento óptico baseado em 

infravermelho para o posicionamento inicial do paciente e controle preciso do 

movimento da mesa e um sistema de raios X da ordem de kilovolts para verificação 

da posição e reajuste com base na anatomia óssea ou marcadores fiduciais 

implantados (JIN et al. 2008).  
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Figura 5 - Sistema de posicionamento óptico e sistema de raios X. 

 
 

Fonte: BRAINLAB, 2011. 

 
A seguir, o Brainlab ExacTrac® X-Ray será apresentado baseado no 

Manual do usuário clínico versão 5.5. 

O sistema óptico de infravermelho é composto por duas câmaras de 

infravermelho que refletem as esferas reflexivas posicionadas sobre o paciente 

fornecendo informações de posicionamento por coordenadas espaciais pelo 

reconhecimento da posição da mesa. Além disso, pode ser usado para monitorar a 

respiração do paciente em alguns tipos de tratamento com auxílio dos marcadores 

fiduciais de corpo. A função de pré-posicionamento utilizando o sistema de câmeras 

de infravermelho ExacTrac® somente pode ser realizada se os marcadores fiduciais 

de corpo adequados estiverem acoplados à pele do paciente; ou se o paciente 

estiver usando a estrela de posicionamento de radiocirurgia sem arco.  

Caso na tomografia o paciente não tenha utilizado um sistema de 

referência, não haverá relação fixa entre os dados do exame e a posição do 

paciente na mesa. Por esse motivo, o pré-posicionamento deverá ser feito 

manualmente em relação ao isocentro do acelerador linear, ajustando a posição da 

mesa com base nos fiduciais de pele e nos laseres da sala, por exemplo. A estrela 

de posicionamento ExacTrac® é utilizada para rastrear a posição da mesa durante o 

tratamento. Ela fica fixa à mesa de tratamento por meio do uso de uma abraçadeira. 

Na Figura 6, os acessórios citados acima são demonstrados. 
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Figura 6 – Acessórios do sistema de posicionamento óptico. 

Estrela de posicionamento. 

 

Estrela de posicionamento de radiocirurgia sem 
arco 

 Esferas reflexivas de corpo 

 Câmara de infravermelho. 

Fonte: BRAINLAB, 2011. 

 
Conforme se observa na Figura 7, fazem parte do outro componente do 

sistema ExacTrac® dois detectores de silício amorfo de painel plano e dois 

gabinetes de piso que contêm os tubos de raios X. Os painéis planos montados no 

teto em ambos os lados da mesa de tratamento registram as imagens geradas. 

Estas imagens geradas pelo tubo permitem aumentar a precisão de posicionamento 

do paciente. Na sala de tratamento, convencionalmente, olhando de frente para o 

acelerador linear, o tubo da esquerda é definido como tubo 1 e o tubo da direita, 

como tubo 2. O colimador limita a radiação emitida pelo tubo exclusivamente cubra a 

área sensível do detector do painel plano. 
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Figura 7 - Componentes do sistema de raios X. 

  Painéis detectores de silício amorfo  Gabinete de piso 

 
Tubo de raios X  

Fonte: BRAINLAB, 2011. 

 
O monitor touchscreen (Figura 8) fornece controle do software de dentro 

da sala, otimizando o tempo de tratamento. Ele pode ser acoplado à parede ou ao 

teto da sala de tratamento. 

 
Figura 8 – Monitor touchscreen do sistema de IGRT. 

 

Fonte: BRAINLAB, 2011.  
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A função ExacTrac® Robotics compensa desvios nos eixos rotacionais do 

paciente (longitudinal e lateral), habilitando a mesa robótica (Figura 9) para 

tratamento. Assim, é possível fazer correções nas seis direções sem precisar 

reposicionar o paciente. No entanto, para garantir uma segurança adequada ao 

paciente, são respeitados valores padrão para configuração da mesa.  A utilização 

de ângulos excessivos de rolagem, por exemplo, pode ser perigosa, pois o paciente 

não poderá mais ser posicionado seguramente na mesa. Todavia, para casos 

individuais as variações no ângulo de rolagem podem ser configuradas.  

 
Figura 9 – Mesa robótica. 

   

Fonte: BRAINLAB, 2011. 

 
A máscara de radiocirurgia (Figura 10), em conjunto com a estrela de 

posicionamento de radiocirurgia sem arco, permite o posicionamento do paciente 

seguro e reprodutível entre as frações. É possível fazer o rastreamento do paciente 

em todos os ângulos padrão de rotação da mesa. Sua estrutura em fibra de carbono 

também assegura ótima radiotransparência e mínimo espalhamento da dose durante 

o tratamento do paciente. 

 



46 

    Figura 10 – Máscara de radiocirurgia. 

  

   Fonte: BRAINLAB, 2011. 

 
As imagens adquiridas depois que o paciente é inicialmente posicionado 

são comparadas com a radiografia digitalmente reconstruída da tomografia de 

simulação do paciente no isocentro do planejamento. O software oferece várias 

ferramentas para fusão, facilitando assim a correlação entre as imagens. Deve ser 

salientado que os métodos de fusão permitem selecionar uma região de interesse 

para a fusão e excluir quaisquer estruturas que possam potencialmente aumentar a 

incerteza na mesma. O ExacTrac® também fornece um método de correspondência 

de marcadores implantados. A exatidão da posição do paciente e do alvo com 

marcadores fiduciais podem ser determinada comparando a posição dos 

marcadores nas imagens de raios X com as imagens de TC. Para todos estes 

métodos, uma vez que os deslocamentos são dados, a posição de um paciente 

pode ser precisamente ajustada usando a orientação por infravermelho. Um 

conjunto de imagens de raios X de verificação pode ser obtido para verificar a 

posição após o reajuste (JIN et al. 2008). 

2.8 Localização da próstata com marcadores fiduciais 

A modificação no posicionamento do paciente durante a radioterapia pode 

ser acompanhada por movimento interno do órgão, cuja magnitude depende do local 

anatômico. Este tipo de movimento do órgão surge quando a posição do paciente 

durante a tomografia de planejamento difere da posição do paciente durante o 

tratamento. A movimentação da próstata durante o tratamento de radioterapia seja 
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intrafração ou interfração, já foi observada por vários autores (LANGEN; JONES, 

2001).  

A posição da próstata dentro da pelve pode se modificar principalmente 

por variações fisiológicas no enchimento da bexiga e volume do reto. Há uma 

importante variação do movimento fisiológico da próstata entre os pacientes, que 

pode causar consequências na distribuição da dose calculada. A diferença na 

precisão dos métodos de localização atualmente disponíveis para ajustar esse 

movimento é importante para garantir qualidade na entrega da dose por tratamento 

radioterápico (BADAKHSHI et al. 2013).  

Atualmente, muitos centros oncológicos utilizam protocolos de bexiga 

cheia para radioterapia de próstata. A razão para esta escolha está bem 

estabelecida na literatura, sendo baseada em poupar a bexiga e o intestino delgado 

da irradiação (ZELLARS et al. 2000). Assim, para que o volume de bexiga durante o 

tratamento seja reproduzido, é importante que o paciente repita as mesmas 

condições realizadas para tomografia de planejamento. Geralmente, os pacientes 

são instruídos a abster-se de urinar por 60-90 minutos antes da TC de planejamento 

e antes da irradiação diária e beber um volume específico de líquidos para garantir 

um tolerável desejo de urinar (NAKAMURA et al. 2010). Dawson e colaboradores 

(1998) relataram que mesmo com estas condições, o volume da bexiga não é 

constante durante o tratamento.  

Visando a avaliar a variabilidade na posição da próstata nos histogramas 

de dose-volume com bexiga cheia e bexiga vazia, Pinkawa e outros autores (2006) 

estudaram ambas as condições. Contudo, o grupo bexiga cheia não utilizou um 

protocolo específico para preparo, sendo o único critério orientado aos pacientes a 

sensação de bexiga cheia. No entanto, concluíram que, a pesar de haver maior 

variabilidade em se tratando da bexiga cheia, a estabilidade da posição da próstata 

é a mesma em comparação com a bexiga vazia. Em contrapartida, o volume do reto 

teve grande influência na posição da próstata. Já Czigner e colaboradores (2012) 

observaram, em seu estudo, que, nos pacientes que realizaram tratamento com a 

bexiga cheia, houve redução significativa nos valores percentuais de dose e volumes 

para bexiga e intestinos.  

Vários métodos têm sido investigados para minimizar o movimento da 

próstata devido à distensão intestinal incluindo protocolos dietéticos, medicamentos 
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laxativos, enemas, antigases e antiperistálticos, tempos de tratamento fixos (após 10 

horas da manhã), remoção de gás retal por inserção do dedo e uso de balão 

endoretal (SMITSMANS et al. 2008; MADSEN et al. 2003; NIJKAMP et al. 2008; 

OGINO et al. 2008; PADHANI et al. 1999; VAN LIN et al. 2005 WU et al. 2001). 

Os protocolos dietéticos geralmente consistem no aconselhamento ao 

paciente a reduzir a ingesta de carboidratos fermentáveis (por exemplo, feijão), que 

pode resultar em aumento do gás retal e, portanto, distensão retal. Além disso, na 

prática clínica, as dietas com pouca ingesta de fibra são recomendadas na premissa 

de que isso atenuará a tendência ao aumento da frequência das fezes e / ou gases 

durante o tratamento (MCNAIR et al. 2011). 

Smitsmans e outros autores (2008) avaliaram a influência de um protocolo 

dietético sobre a qualidade de imagem da tomografia computadorizada de feixe 

cônico, que é um indicador indireto para o movimento prostático de curto prazo 

(intrafração) e para o movimento interfração. Os pacientes foram divididos em dois 

grupos: um grupo seguiu o protocolo padrão (ingesta de água e esvaziamento retal 

antes da irradiação) e o outro recebeu uma dieta específica além do protocolo 

padrão (com instruções sobre o que deve comer e evitar comer) acompanhado da 

ingestão oral de óxido de magnésio diariamente e ainda a recomendação sobre o 

horário do tratamento (após as 10 horas da manhã). Os autores observaram que a 

introdução de um protocolo dietético reduziu significativamente a incidência de fezes 

e gás em movimento no reto. Como resultado, a qualidade da imagem com cone 

beam CT e a taxa de sucesso da localização automática da próstata foram 

significativamente aumentadas. Além disso, existe uma tendência de que o 

movimento da próstata interfração e intrafração sejam reduzidos.  

O uso de fleet enema diariamente antes de cada fração de radioterapia é 

o método de escolha de algumas instituições para reduzir as chances de 

movimentação da próstata (THE ROYAL COLLEGE OF RADIOLOGISTS, 2008). Um 

estudo aferiu a movimentação da próstata com localização por marcadores fiduciais 

de ouro em pacientes que fizeram uso do enema antes de cada fração de 

radioterapia.   Os autores concluíram que o uso de um enema retal diário antes de 

cada fração foi tolerável aos pacientes e produziu pouco deslocamento intrafração 

da próstata (CHOI et al. 2015).  
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Ogino e colaboradores (2008) examinaram prospectivamente a eficácia 

da inserção do dedo indicador no canal retal em um estudo coorte não randomizado. 

Nesse estudo, todos os pacientes foram convidados a urinar e defecar antes do 

planejamento e a cada sessão de radioterapia. Eles foram instruídos a usar luvas 

descartáveis e esfregar azeite no dedo indicador e então inserir o indicador no ânus 

para ampliar o canal retal e evacuar ou eliminar o gás. O reto também foi lavado 

com um jato de limpeza de água. Eles observaram nas imagens uma diminuição na 

seção transversal do reto resultando na redução do movimento da próstata e 

margens. 

Os balões endoretais podem ser uma opção para minimizar a toxicidade 

relacionada ao tratamento devido à posição da próstata (WACHTER et al. 2002). 

Contudo, os estudos são controversos em relação à reprodutibilidade do 

posicionamento do balão, além de frisarem o desconforto causado ao paciente 

devido a sua colocação (CHO et al. 2009; VAN LIN et al. 2005). 

Existem vários métodos de orientação por imagem disponível ou sendo 

desenvolvidos para uso em radioterapia, e, muitas vezes, esses sistemas são 

utilizados primeiramente no tratamento do câncer de próstata, já que cada método 

precisa ser estudado e validado separadamente por suas características únicas. O 

processo de aprendizado sobre o uso de sistemas de imagem para câncer de 

próstata é primordial para aprimorar a terapia desse sítio de tumor primário e para se 

compreender a aplicabilidade destas novas tecnologias para outros locais tumorais 

(KUPELLIAN; MEYER, 2007). 

Para posicionamento da próstata, o sistema de imagem pode apresentar 

informações do tecido mole (por exemplo, imagem de tomografia, ultrassonografia, 

ressonância magnética) ou alinhamento ósseo usando radiografias kV ou MV. No 

caso das radiografias por kV ou MV, podem-se implantar marcadores fiduciais de 

ouro intraprostáticos como ferramenta de localização da próstata (surrogate) 

(SCHILLER et al. 2014).  

Crook e outros autores (1995), tendo observado falta de correlação entre 

a posição da próstata e a localização da anatomia óssea pélvica, principalmente em 

virtude das variações da bexiga e do reto, avaliaram, pela primeira vez, a utilidade 

dos marcadores radiopacos no curso de radioterapia de 55 pacientes. Eles 

concluíram que a magnitude do movimento da próstata pode ter implicações nas 
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margens escolhidas para o volume de tratamento e, por isso, recomendam que os 

marcadores radiopacos sejam colocados na próstata antes do início da radioterapia 

para serem usados como forma de localização, ao invés da anatomia óssea.  

O procedimento de inserção dos marcadores fiduciais pode ser 

comparado ao exame de ultrassom transretal com biópsia de próstata. Geralmente, 

são colocados três marcadores de ouro, como demonstrado na Figura 11. Segundo 

Fawaz e colaboradores (2014), é importante que o paciente receba antibiótico 

profilaticamente três dias antes do procedimento. Além disso, o paciente deve fazer 

alimentação leve e realizar um fleet enema três horas antes. O procedimento é 

realizado com anestesia local e o paciente, colocado em posição fetal. Os fiduciais 

são inseridos via retal de maneira assimétrica, para facilitar a visualização nos raios 

X.  

Lacetera e outros autores (2014) publicaram sua experiência de 7 anos 

com uso de marcadores fiduciais prostáticos para localização por IGRT. Eles 

concluíram que a técnica é segura e bem tolerada pelos pacientes. Além disso, 

permitiu reduzir as margens do PTV, reduzindo a toxicidade tardia para os tecidos 

normais circundantes (bexiga e reto), de modo que os efeitos sobre a prática clínica 

parecem significativos para os radioncologistas e urologistas que estão envolvidos 

em IGRT de alta precisão. 

 
 Figura 11 – Marcadores fiduciais de ouro. 

  

Fonte: site: http://izimed.com/all-products/x-mark. 

 
Kupelian e Meyer (2007) sugeriram que os marcadores fiduciais podem 

ser considerados padrão-ouro para localização se forem estáveis dentro da próstata. 

Para avaliar a possibilidade de migração, geralmente é realizada a medição da 
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distância dos marcadores ao longo do tempo. Estes autores tabularam a variação da 

distância fornecida por vários estudos publicados e concluíram que a média e o 

desvio padrão dessas variações são muito pequenos. Uma vez que a variação 

observada é apenas para um marcador e tipicamente há três, o centro de massa 

real dos três marcadores será muito menor do que a variação única relatada. Além 

disso, o movimento que ocorre não é somente da migração, mas da deformação do 

órgão.  

Schallenkamp e outros autores (2005) relataram que a variação média 

dos marcadores foi menor do que 1  mm (milímetro) e que 79% das distâncias dos 

marcadores foi menor que 1  mm. Estes dados corroboram outras pesquisas como 

as de Pouliot et al. (2005) e Wu et al. (2001) e fornecem provas conclusivas de que 

os marcadores permanecem fixos. Além disso, Schallenkamp et al. (2005) 

observaram que os marcadores mostraram uma mudança de posição ao longo do 

tempo, porém eles se moveram sistematicamente e uniformemente como um grupo, 

em média menos de 1  mm. Isto sugere que houve uma alteração consistente na 

posição ou no volume de toda a próstata em vez de migração de um marcador 

individual. 

É recomendável que, após uma ou duas semanas da inserção dos 

fiduciais, é que seja realizada a tomografia de planejamento (DEEGAN et al. 2015; 

GILL et al. 2011; FAWAZ et al. 2014; LACETERA et al. 2014; NG et al. 2014). 

Lacetera e seus colaboradores (2014) enfatizam que esse tempo é importante para 

que seja alcançada a estabilidade dos marcadores.  

Na Figura 12 é demonstrada localização dos fiduciais prostáticos na 

tomografia de planejamento. 
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Figura 12 – Tomografia computadorizada de planejamento com marcadores fiduciais inseridos na 
próstata. 

  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 



 
 

3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

3.1 Delineamento da pesquisa 

A presente pesquisa possui natureza aplicada, de abordagem quali-

quantitativa e será apresentada de forma descritiva como estudo de caso. 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão 
das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; [..] respeito 
ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas 
orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais 
fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo 
único de pesquisa para todas as ciências. (GEHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 
32) 

Segundo Minayo (2007), na pesquisa qualitativa o importante é a 

objetivação, pois durante a investigação científica é preciso reconhecer a 

complexidade do objeto de estudo, rever criticamente as teorias sobre o tema, 

estabelecer conceitos e teorias relevantes, usar técnicas de coleta de dados 

adequadas e, por fim, analisar todo o material de forma específica e contextualizada. 

Para a referida autora, a objetivação contribui para afastar a incursão excessiva de 

juízos de valor na pesquisa: são os métodos e técnicas adequados que permitem a 

produção de conhecimento aceitável e reconhecidos. 

A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, 

tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas 

através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. Este 

método é frequentemente aplicado nos estudos descritivos (aqueles que procuram 

descobrir e classificar a relação entre variáveis), os quais propõem investigar “o que 

é”, ou seja, a descobrir as características de um fenômeno como tal (RICHARDSON, 

1989). 

Contudo, tanto a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa 

apresentam diferenças com pontos fracos e fortes sendo que, os elementos fortes 

de um complementam as fraquezas do outro, fundamentais ao maior 

desenvolvimento da Ciência (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 
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O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das 

características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 

processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso onde, 

após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis 

para uma posterior determinação do efeitos resultantes (PEROVANO, 2014). 

O estudo de caso colabora na compreensão dos fenômenos individuais, 

organizacionais e sociais, permitindo uma investigação detalhada a partir das 

características holísticas e informações relevantes da realidade. Beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de 

dados (YIN, 2010). 

O método de estudo de caso pode ser constituído de caso único ou casos 

múltiplos, sendo que a pesquisa em questão tratou de múltiplos casos. Gil (2008) 

acrescenta que a utilização de múltiplos casos permite alcançar evidências em 

contextos diferentes afluindo para a elaboração de uma pesquisa de melhor 

qualidade. 

3.2 Aspectos éticos da pesquisa 

No intuito de viabilizar a execução da pesquisa e a entrada no campo, 

inicialmente foi solicitada a autorização à direção da instituição pesquisada conforme 

termo de autorização que consta no APÊNDICE A. Então, a pesquisa foi submetida 

à apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

do Centro de Pesquisas Oncológicas – CEPON de Santa Catarina sob o número do 

parecer 1.883.466 (ANEXO A), por meio da Plataforma Brasil, seguindo as 

recomendações da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, que aprovam diretrizes e normas reguladoras de pesquisa 

envolvendo os seres humanos.  

Foram garantidos aos participantes: livre decisão para participar ou não 

da pesquisa; direito de desistir do consentimento livre e esclarecido em qualquer 

fase do estudo ou de anulá-lo, sem qualquer prejuízo ao tratamento radioterápico; 

relevância social da pesquisa; garantia do anonimato, para que fique assegurada a 

privacidade dos participantes com relação aos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa. Após esses esclarecimentos e da proposta da pesquisa, os participantes 
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foram convidados a participar do estudo e, ao aceitarem, foi solicitada uma 

autorização por escrito, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B), em duas vias, ficando uma de posse da pesquisadora e 

outra do participante. Para todos os participantes foram fornecidos os meios de 

contato com a pesquisadora, permitindo a desistência de participar da pesquisa a 

qualquer momento. Os dados serão guardados em local seguro por cinco anos sob 

responsabilidade dos pesquisadores do estudo e para preservar a identidade dos 

participantes da pesquisa. 

3.3 Local de estudo 

Este estudo foi desenvolvido em uma clínica particular de radioterapia 

localizada no Sul do Brasil. A clínica realiza diariamente cerca de 35 tratamentos 

com radioterapia de diferentes tipos e conta com um acelerador linear 600CD com 

feixe de 6 MV da marca Varian Medical Sistems® dotado de um Microcolimador 

Multilâmina m3 da Brainlab® possibilitando a modelagem de feixe de alta resolução. 

Além disso, o sistema de radioterapia guiada por imagem ExacTrac® também da 

fabricante Brainlab® assegura precisão milimétrica nos tratamentos de radioterapia, 

radiocirurgia craniana, radiocirurgia corpórea e tratamentos hipofracionados com 

localização estereotáxica.  

3.4 Participantes do estudo 

Inicialmente, os participantes deste estudo foram cinco pacientes com 

tumor de próstata tratados com irradiação focal da glândula e vesícula seminal entre 

o período de janeiro a junho de 2017. Como critério de inclusão foram considerados 

aqueles pacientes com próstata presente, submetidos à implantação de fiducial de 

ouro e irradiação de próstata focal e vesículas seminais no esquema hipofracionado. 

Contudo, para que se pudesse garantir que a mesma metodologia fosse utilizada 

para todos os pacientes, fez-se necessário excluir um paciente o qual por 

particularidades no planejamento foi necessário utilizar-se da radioterapia de 

intensidade modulada para tratamento. A princípio, a modalidade de tratamento não 

seria relevante para a inclusão/exclusão na pesquisa. No entanto, como o protocolo 
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para IGRT utilizado pela instituição para tratamentos com IMRT diferencia-se 

daquele que já havia sido utilizado no estudo optou-se por retirar esse caso da 

amostra, pois a metodologia utilizada para esse caso teria que ser diferente dos 

demais. Vale lembrar que o protocolo utilizado pela instituição para IMRT preconiza 

a correção da movimentação da próstata em tempo real e durante todo o tratamento, 

garantindo, assim, maior precisão na localização por marcador fiducial prostático.  

Logo, a amostra da pesquisa resultou em quatro pacientes, cada um 

representando um caso para análise, utilizando-se a mesma metodologia, 

respeitando a recomendação de Robert Yin. Segundo o autor, em uma pesquisa 

com múltiplos casos é imprescindível reaplicar as mesmas etapas em todos os 

casos, dessa forma, requer-se uma metodologia mais apurada e mais tempo para 

coleta e análise dos dados (YIN, 2010). 

Para garantir o sigilo das informações e anonimato dos participantes, os 

mesmos serão identificados como Caso A, Caso B, Caso C e Caso D. 

3.5 Técnicas e procedimentos para coleta de dados 

Os procedimentos realizados para coleta dos dados seguiram o protocolo 

da instituição, exceto pelo fato de que para o estudo, os pacientes foram orientados 

a caminhar diariamente por cinco minutos anteriormente ao tratamento. Cada etapa 

realizada será descrita a seguir, desde a realização da tomografia de planejamento 

até a aquisição das imagens na sala de tratamento. 

A tomografia de planejamento foi realizada duas semanas após a 

inserção dos marcadores fiduciais intraprostáticos conforme recomendado pela 

literatura. As orientações dadas aos pacientes para tomografia de planejamento 

foram as seguintes: 

a) esvaziar a bexiga com uma hora de antecedência; 

b) beber um litro de água; 

c) realizar enema retal com três horas de antecedência; 

d) caminhar durante os cinco minutos que antecedem ao exame. 
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e) manter uma alimentação saudável rica em frutas, legumes, cereais, e 

ingerir bastante água desde a véspera do exame. 

Antes de realizar o exame, os pacientes foram questionados se 

realizaram o preparo conforme a recomendação acima. Em caso negativo, foi 

orientado aos pacientes que o fizessem, para, então, realizar a tomografia de 

planejamento. 

Todos os pacientes foram posicionados igualmente com travesseiro sob a 

cabeça, braços no peito e apoio de pés. Após o alinhamento do paciente pelo laser 

externo, fizeram-se as marcações na pele no plano médio sagital na linha que 

atravessa as espinhas ilíacas superior. As marcações laterais foram feitas na 

metade da distância ântero-posterior. O exame foi realizado com espessura de corte 

de dois milímetros para melhor definição das estruturas e dos fiduciais. A 

dosimetrista acompanhou o procedimento e avaliou se as condições de bexiga e 

reto estavam adequadas para o planejamento. 

Os pacientes foram planejados no esquema de tratamento hipofracionado 

com a seguinte prescrição de dose: 20 frações de 3 Gy por fração, totalizando 

assim, 60 Gy ao final do tratamento. Após as etapas do planejamento conforme 

rotina da instituição, os pacientes deram início ao tratamento. No primeiro dia, após 

as orientações relativas ao tratamento pela enfermeira, a pesquisadora convidou os 

pacientes a participarem do estudo, e lhes apresentou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Na sala de tratamento, os pacientes foram posicionados como na 

tomografia de planejamento e, no primeiro dia, foi feito o deslocamento das 

coordenadas para o isocentro de tratamento a partir das marcações realizadas na 

tomografia. O alinhamento das marcações na pele do paciente foi feito com o laser 

da sala de tratamento, e a estrela de posicionamento do ExacTrac® foi utilizada para 

monitorar o movimento da mesa (Figura 13).  
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Figura 13 – Posicionamento do paciente. 

 
Paciente posicionado para tratamento com 

acessórios de imobilização. 

 
Alinhamento do laser nas marcações na pele 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na sequência, foram adquiridas duas imagens de raios X para verificação 

do posicionamento baseado nos fiduciais prostáticos. As duas imagens de raios X 

adquiridas foram fusionadas com as DRRs geradas a partir das imagens de TC de 

planejamento. A correspondência da imagem foi realizada com base nos fiduciais 

implantados. A identificação dos fiduciais pode ser realizar automaticamente pelo 

software ou manualmente pelo operador. Preferencialmente utilizou-se a detecção 

automática. Após a fusão das imagens, o software aponta o deslocamento de mesa 

necessário para a correspondência das imagens. O limite estabelecido foi de um 

milímetro, ou seja, o valor da correção deve ser inferior a um milímetro para que o 

paciente pudesse dar início ao tratamento propriamente dito.  

Para o deslocamento relativo à anatomia óssea fez-se necessária a 

análise off-line das imagens. Assim, a fusão óssea da imagem pré-tratamento foi 

realizada comparando-se com a DRR da imagem de referência. Esse procedimento 

foi executado para todas as frações dos quatro casos estudados.  

Com intuito de avaliar a variação intrafração e estimar o tempo de cada 

fração, ao final de cada dia de tratamento foi feita nova aquisição de imagens de 

raios X. 

3.6 Coleta dos dados 

Para auxiliar a coleta de dados, a pesquisadora elaborou um protocolo 

específico (APÊNDICE C). De acordo com Yin (2015), nas pesquisas de estudo de 

caso, um protocolo é uma forma de aumentar a confiabilidade da pesquisa, e se 
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destina a orientar o pesquisador na realização da coleta de dados. Ele deve conter 

os procedimentos e as regras gerais e é essencial, principalmente, para estudo de 

casos múltiplos. 

O uso de múltiplas fontes de evidência, no estudo de caso, faz com que o 

pesquisador se dedique a uma ampla diversidade de questões, garantindo o 

desenvolvimento de linhas convergentes de investigação pelo processo de 

triangulação, onde o uso de fontes múltiplas visa corroborar com a descoberta. As 

fontes de evidência podem ser por meio de entrevista, observação direta, 

observação participante, documentos, registros em arquivo, artefatos físicos, entre 

outras (YIN, 2015). Na presente pesquisa foram utilizadas como fontes de evidência 

a entrevista, inspeção de imagens e relatório do IGRT.  

3.6.1  Entrevista 

A entrevista semiestruturada (APÊNDICE D) foi realizada diariamente aos 

pacientes antes de iniciarem o tratamento. Perguntas relacionadas ao preparo de 

bexiga e reto foram feitas ao paciente para verificar se o mesmo seguiu o protocolo 

de orientação (ANEXO B) conforme recomendado no dia da tomografia de 

planejamento.  

3.6.2 Inspeção de imagens 

A inspeção das imagens seguiu um roteiro (APÊNDICE E) para melhor 

descrição dos achados. O objetivo dessa fonte de evidência é verificar se na 

imagem de raios X realizada diariamente para verificação do isocentro de tratamento 

visualizam-se gases retais. De acordo com Hendee e Ritenour (2002), qualquer 

parte do intestino pode ser visível em uma radiografia se contiver gases ou ar dentro 

do lúmen. O ar é de baixa densidade e forma um contraste natural contra os tecidos 

moles e mais densos. 

As imagens de raios X de todos os pacientes foram convertidas em 

formato DICOM (Digital Imaging and Co mmunications in Medicine) com matriz 

512x512 pixels, pois o ExacTrac® não faz a exportação nesse formato. Após esse 

processo, as primeiras duas imagens adquiridas de todas as frações (tubo 1 e tubo 
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2) foram avaliadas pela pesquisadora, utilizando o software MicroDicom Viewer®. 

Foi necessário estabelecer a eventual relação entre a quantidade de gases 

visualizadas nas imagens de raios X e o deslocamento da próstata. Sendo isso, 

criou-se o seguinte sistema de graduação utilizado neste trabalho. As imagens onde 

não houve presença de gases foram classificadas como grau 0; já, aquelas com 

pequena quantidade de gases foram classificadas como grau 1 (inferior a dois 

centímetros em seu maior eixo); enquanto que os casos de quantidade significativa 

de gases (superior a dois centímetros em seu maior eixo) foram classificados como 

grau 2. As imagens típicas demonstrando o acúmulo de gases em cada grau são 

mostradas na Figura 14. 

 
Figura 14 – Imagens de raios X demonstrando a graduação utilizada para avaliação de acordo com o 

valor medido do acúmulo de gases retais. 

Grau 0: Sem gases retais.  
Grau1: Gases retais com dimensão inferior a dois centímetros em seu maior eixo.  

Grau 2: Gases retais com dimensão superior a dois centímetros em seu maior eixo. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
A coleta por meio do registro em arquivo baseou-se no relatório fornecido 

pelo software de Radioterapia Guiada por Imagem – ExacTrac® – após o término do 

tratamento. Dessa forma, foi possível obter os seguintes dados:  

a) valor de deslocamento translacional da aquisição diária pré e pós-

tratamento dos fiduciais a partir da fusão com o DRR; 

b) erro residual que consiste nos deslocamentos translacionais após a 

correção do posicionamento (respeitando tolerância inferior a um 

milímetro conforme estabelecido no protocolo institucional);  

c) horário de aquisição da primeira e última imagem adquirida em cada 

fração; 
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d) quantidade de verificações necessárias para obter valores de 

deslocamento inferiores ao limite estabelecido.  

Somente os deslocamentos relativos à fusão por fiducial prostático são 

disponibilizados em PDF (Portable Document Format). Por esse motivo, fez-se 

necessária a análise off-line das imagens para identificar o deslocamento relativo à 

anatomia óssea.  

Para os dados relativos ao deslocamento translacional após a fusão das 

imagens de raios X com o DRR, foi considerada como referência a direção de 

movimentação da mesa de tratamento do ExacTrac®, com o paciente posicionado 

em decúbito dorsal e cabeça para o gantry. Dessa forma, os sinais negativos e 

positivos indicam o sentido da movimentação, conforme Tabela 1. O deslocamento 

translacional está relacionado às três direções: lateral, longitudinal e vertical. Valores 

de deslocamento igual a zero significam que não houve movimentação em relação 

ao isocentro de tratamento. 

 
Tabela 1 – Deslocamento translacional. 

Sentido 
 

Direção 
Positivo Negativo 

 
Lateral Esquerda Direita 

 
Longitudinal Cranial Caudal 

 
Vertical Anterior Posterior 

Fonte: Adaptado do Manual da BrainLab®. 

 
Para facilitar o entendimento da coleta dos dados um fluxograma é 

representado na Figura 15. 
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Figura 15 – Fluxograma para coleta dos dados. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

3.7 Análise dos dados 

Os dados coletados foram armazenados e analisados nos softwares 

Microsoft Excel® e MiniTab® (versão 17). Para a parte quantitativa da pesquisa 

utilizou-se da estatística descritiva. A média calculada para o movimento interfração 

e intrafração da próstata considerou o sinal indicativo do sentido (positivo ou 

negativo) para orientar o deslocamento. A média e o desvio padrão serão 

representados da seguinte maneira: “média±desvio padrão”. 

O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para avaliar a relação 

entre o movimento da próstata, a graduação dos gases retais e o tempo de 

tratamento. No que se refere à resistência, o coeficiente de correlação de Pearson 

pode variar de -1 a +1. Quanto maior for o valor absoluto do coeficiente, mais forte é 

a relação entre as variáveis. Assim, um valor absoluto de “1” indica uma relação 

linear perfeita. Em relação à direção, o sinal de cada coeficiente indica a orientação 

da relação. Se ambas as variáveis tendem a aumentar ou diminuir em conjunto, o 
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coeficiente é positivo. Se uma variável tende a aumentar à medida que as outras 

diminuem, o coeficiente é negativo (CORREA, 2003). 

A parte qualitativa está mais relacionada às informações obtidas nas 

entrevistas dos pacientes e a descrição dos casos analisados. 

3.7.1  Movimento interfração 

O movimento interfração foi encontrado a partir da diferença do 

deslocamento relativo à anatomia óssea e fiduciais prostáticos quando fusionados 

individualmente com a DRR da TC de planejamento, conforme se observa na 

Fórmula 1. Ou seja, para cada fração foi feita uma aquisição (1ª aquisição), sendo 

que a fusão por fiducial foi realizada on-line para o tratamento, e a fusão óssea foi 

realizada off-line para análise do movimento. A necessidade de fazer essa 

correlação se deu pelo fato de que os pacientes são posicionados para o tratamento 

pelo alinhamento das marcações na pele no laser da sala. Assim, devem-se 

desconsiderar os erros relacionados às variações de posicionamento decorrentes da 

movimentação da anatomia óssea, já que, o objetivo é descrever a variação 

interfração da próstata com localização por fiducial prostático. A Fórmula 1 (abaixo) 

foi utilizada para cada direção (lateral, longitudinal e vertical).  

 
Movimento Interfração = (1ª Aquisição óssea) – (1ª Aquisição fiducial)   (1),                   

 
Onde: 

1ª aquisição óssea corresponde aos dados relativos à primeira aquisição de raios X 

de cada fração considerando a fusão óssea (off-line); 1ª aquisição fiducial 

corresponde aos dados relativos à primeira aquisição de raios X considerando fusão 

por fiducial de cada fração.  

 

3.7.2 Movimento intrafração 

O movimento intrafração foi obtido pela diferença do erro residual 

encontrado na primeira aquisição (pré-tratamento) com o deslocamento apresentado 
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na segunda aquisição (pós-tratamento), já que o objetivo nesse caso é identificar a 

variação da movimentação durante a aplicação da radioterapia. Para este cálculo 

foram considerados os deslocamentos baseados, somente, na fusão por fiducial. A 

fórmula 2 demonstra o cálculo realizado. Essa fórmula foi utilizada para cada direção 

(lateral, longitudinal e vertical).  

 
Movimento Intrafração = (2ª Aquisição fiducial) – erro residual   (2), 

 
Onde: 

2ª aquisição fiducial refere-se aos dados relativos a segunda aquisição de raios X 

considerando fusão por fiducial, enquanto, erro residual refere-se ao erro (menor 

que um milímetro) após as correções da primeira aquisição.  

3.7.3 Diferença espacial interfração 

A fórmula utilizada para calcular a diferença espacial foi obtida de um artigo 

publicado em “Korean Journal of Urology”. Seo e colaboradores (2014) usaram a 

diferença espacial para avaliar o movimento da próstata interfração, considerando 

fusão óssea (análise off-line) e fusão por fiducial prostático. A diferença espacial foi 

encontrada pela distância entre a próstata atual (nesse caso, fusão por fiduciais 

prostáticos da primeira aquisição pré-tratamento) e a próstata virtual após 

alinhamento ósseo, conforme se observa na Figura 16. Pode-se dizer que a 

diferença espacial é a resultante dos vetores de deslocamento da próstata.  
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Figura 16 – Diferença espacial da próstata considerando fusão por fiducial e fusão óssea. 

  

Fonte: SEO, Young Eun et al. 2014, p.25. 

 
Os dados encontrados para cada fração foram calculados pela fórmula 3. 

 

Diferença Espacial = √(𝐱 − 𝐱′)² + (𝐲 − 𝐲′)² + (𝐳 − 𝐳′)²      (3), 

 
Onde: 

x, y e z representam as coordenadas lateral, longitudinal e vertical, respectivamente, 

considerando a fusão (pré-tratamento) por fiducial prostático. Enquanto x’, y’ e z’ 

representam as coordenadas lateral, longitudinal e vertical, respectivamente 

considerando a fusão óssea.  

3.7.4 Diferença espacial intrafração 

A diferença espacial intrafração calculada pela Fórmula 3 apresentada 

anteriormente. Choi e colaboradores publicaram em “Journal of Medical Imaging and 

Radiation Oncology”, em 2015, um estudo no qual foi utilizada essa mesma fórmula 

para calcular o movimento da próstata intrafração. Contudo, os valores de x, y e z, 

nesse caso, representam o erro residual da fusão por fiducial das coordenadas 

lateral, longitudinal e vertical, respectivamente. Já x’, y’ e z’, representam as 

coordenadas lateral, longitudinal e vertical considerando a segunda aquisição (pós 

tratamento) por fiducial prostático. 
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3.7.5 Graduação do tempo de tratamento 

O tempo de cada fração do tratamento foi graduado a fim de facilitar a 

interpretação dos dados. A Tabela 2 apresenta a graduação dos valores 

estabelecidos. 

 
Tabela 2 – Graduação do tempo de tratamento. 

Graduação Tempo de tratamento 

A 1s a 4min59s 

B 5min a 9min59s 

C 10min a 14min59s 

D 15min a 19min59s 

E 20min a 24min59s 

F 25min a 29min59s 

Fonte: Elaborada pela autora.



 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na radioterapia para o tratamento de câncer de próstata quando doses 

altas são empregadas obtêm-se melhor controle local (ZELEFSKY et al. 2008) e 

maior sobrevida livre de falha bioquímica (HANKS et al. 2002). Como a próstata está 

localizada entre a bexiga e o reto, há também um risco aumentado de toxicidade do 

tecido normal na entrega do tratamento e, por este motivo é desejado o uso de 

margens mínimas para maximizar o controle livre de tumor sem efeito indesejado 

(AL-MAMGANI et al. 2008). No entanto, a próstata é um órgão relativamente móvel 

podendo se mover substancialmente independente do contorno externo e da 

anatomia óssea do paciente (GHILEZAN et al. 2005).  

O movimento interfração e intrafração da próstata são fatores relevantes 

na prática clínica, em particular, quando do uso de tratamentos em esquemas 

hipofracionados. As condições que contribuem com essa movimentação são aquelas 

relacionadas principalmente ao enchimento de bexiga e reto. (GLADWISH et al. 

2014). A relevância da identificação do movimento da próstata está relacionada às 

margens que devem ser adotadas para o planejamento (LANGEN et al. 2001). Por 

esse motivo, é relevante que se adote técnicas que minimizem essas variações, 

contudo, para isso é necessário identificar o que de fato pode influenciá-las de 

acordo com a rotina adotada pela instituição. 

Dos cinco pacientes que participaram da pesquisa um deles careceu ser 

rejeitado pelo critério de exclusão já apresentado, restando assim, quatro casos para 

o estudo. Neste capítulo serão relatados os quatros casos avaliados e ao final serão 

apresentados os dados da amostra total. 

A descrição dos quatro casos avaliados feita com base na triangulação 

das evidências contemplará os dados qualitativos e quantitativos analisando: (1) a 

movimentação da próstata; (2) preparo de bexiga e reto através da entrevista; (3) a 

presença dos gases retais por meio da inspeção das imagens de raios X; (4) o 

tempo de tratamento adquiridos nos relatórios do IGRT em cada fração. 
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4.1 Caso A 

Paciente de 65 anos, realizou tratamento tridimensional com 7 campos 

conformados na próstata e vesículas seminais. Os dados analisados são referentes 

às frações 1ª à 20ª com exceção da 5ª, pois, devido a problemas técnicos não 

ficaram armazenadas no banco de dados do ExacTrac®. 

4.1.1 Movimento interfração 

Em se tratando do movimento interfração da próstata a média e o desvio 

padrão na direção lateral foram 0,98±0,70 mm para a direita, na direção longitudinal 

foram 0,57±1,62 mm caudal e, na direção vertical foram 0,92±2,27 mm para o 

sentido posterior do paciente. Com base nos resultados pode-se observar o maior 

valor médio de deslocamento na direção lateral, entretanto, houve menor 

variabilidade com relação aos demais valores.  Já o menor valor médio ocorre na 

direção longitudinal e na direção vertical maior variabilidade.  

A Figura 17 apresenta um histograma de distribuição normal da 

frequência do movimento interfração da próstata. Nota-se maior frequência dos 

valores próximos a zero em todas as direções, sendo que na direção lateral há 

frequência significativa de deslocamento de 1 milímetro para o sentido da direita do 

paciente. 
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Figura 17 – Frequência do movimento interfração da próstata – Caso A. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 18, é demonstrada a variação do movimento interfração da 

próstata em cada direção ao longo do tratamento. Na direção longitudinal os maiores 

valores de deslocamento foram 4,52 mm e 3,07 mm e ocorreram na 6ª e na 8ª 

frações. Nota-se discreta tendência para o sentido caudal do paciente. A direção 

vertical apresenta maior variabilidade do movimento da próstata. Os maiores 

deslocamentos nesta direção foram 5,74 mm e 5,43 mm posterior na 8ª fração do 

tratamento e 15ª frações, respectivamente. Na direção lateral houve maior 

deslocamento e menor variabilidade, enquanto que, na direção longitudinal houve 

menor deslocamento e na vertical maior variabilidade.  
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Figura 18 – Variação do movimento interfração da próstata – Caso A. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.1.2 Movimento intrafração 

O movimento intrafração da próstata na direção lateral foi 0,89±0,91 mm 

para a direita, na direção longitudinal foi 0,08±3,10 mm caudal, e na direção vertical 

foi 0,49±2,37 mm para o sentido anterior do paciente. O valor médio na direção 

lateral apresenta maior deslocamento, no entanto, menor variabilidade em relação 

às demais direções. A direção longitudinal apresentou menor deslocamento, porém 

maior variabilidade.  

Na Figura 19 é demonstrada a frequência do movimento intrafração em 

cada direção. Nos histogramas longitudinal e vertical observa-se uma distribuição 

normal dos valores, já no lateral pode-se caracterizá-lo como histograma de dois 

picos. Nota-se que há maior repetitividade dos valores próximos a zero em todas as 

direções.  
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Figura 19 – Frequência do movimento intrafração da próstata – Caso A. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 20 é apresentada a variação do movimento intrafração da 

próstata em cada direção. Sendo assim, os maiores valores encontrados nessa 

direção foram 3,24 mm e 3,00 mm para este mesmo sentido e ocorreram na 11ª e 

15ª frações. Na direção longitudinal da próstata na 6ª fração nota-se um 

deslocamento de 5,99 mm no sentido caudal, e na 14ª nota-se deslocamento de 

5,91 mm no sentido cranial. Quanto à direção vertical, observa-se deslocamento de 

4,83 mm para o sentido anterior e 3,90 mm para o sentido posterior, sendo que eles 

ocorreram na 15ª fração e na 16ª frações, respectivamente. 
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Figura 20 – Variação do movimento intrafração da próstata – Caso A. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.1.3 Condições de preparo 

Em relação às condições de preparo de bexiga e reto o paciente relatou 

ter evacuado todos os dias antes do tratamento, e ter ingerido 1 litro de água 

conforme recomendado, exceto na 6ª e 10ª frações o qual ingeriu 750 mililitros de 

água. Apesar disso, não se observou nesta fração valores significativos de 

movimentação prostática. 

A respeito da sensação de urinar anteriormente ao tratamento, ele relatou 

que diariamente sentia vontade de urinar antes da radioterapia e que por esse 

motivo parava de tomar água para que conseguisse suportar a bexiga cheia até o 

final do tratamento. A caminhada por cinco minutos foi realizada diariamente antes 

do tratamento. O paciente enfatizou que mantinha uma alimentação saudável 

durante o tratamento conforme recomendado, pois lhe fazia bem se alimentar de 

forma correta.  

A Tabela apresentada no APÊNDICE F contém as respostas obtidas na 

entrevista. 
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4.1.4 Relação da diferença espacial interfração com os gases retais 

Para analisar a graduação dos gases retais com o movimento interfração, 

optou-se pela diferença espacial. O valor médio e desvio padrão encontrados para 

diferença espacial interfração foram 2,70±1,68 mm.  

De acordo com a graduação de gases retais estabelecida para o presente 

estudo, 47,4% (9) das 19 frações avaliadas não apresentaram gases. 42% (8) das 

frações apresentaram graduação 1 (poucos gases) e 11% (2) das frações 

apresentaram quantidade significativa de gases nas imagens.  

Na Figura 21, é apresentada a relação entre a diferença espacial 

interfração e a graduação dos gases retais. Nota-se que a graduação 0 e 1 (sem 

gases e poucos gases) são predominantes sobre a graduação 2 (quantidade 

significativa de gases). Na 15ª fração chama a atenção o fato de observar-se grau 2 

para a presença de gases ao mesmo tempo em que a diferença espacial interfração 

apresenta um valor significativo (5,92  mm) sugerindo assim que o deslocamento da 

próstata possa estar relacionado à maior quantidade de gases observadas nas 

imagens dessa fração. Em contrapartida, na 20ª fração a qual a diferença espacial é 

de 1,26 mm as imagens demonstraram ausência de gases (graduação 0).  
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Figura 21 – Relação da diferença espacial interfração e a graduação dos gases retais – Caso A. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.1.5 Relação da diferença espacial intrafração com o tempo de tratamento 

A média e o desvio padrão da diferença espacial intrafração foram 

3,53±2,11 mm. 

Considerando o tempo de tratamento, notou-se que, neste caso, frações 

mais demoradas nem sempre foram aquelas em que se obteve maior movimentação 

intrafração quando se observam valores extremos de diferença espacial, conforme a 

Figura 22. Os maiores valores encontrados para a diferença espacial estão 

relacionados ao grupo C (que corresponde ao tempo de tratamento entre 10 minutos 

a 14 minutos e 59 segundos). Na 1ª fração o tempo de tratamento foi 29 minutos e 9 

segundos sendo que o valor encontrado para a diferença espacial intrafração foi 

1,92 mm, enquanto que, na 18ª fração o menor tempo de tratamento (6 minutos e 6 

segundos) está relacionado a 2,63 mm de diferença espacial intrafração. O tempo 

médio de tratamento foi de 15 minutos e 7 segundos.  
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Figura 22 – Relação da diferença espacial intrafração com o tempo de tratamento – Caso A. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.2 Caso B 

Paciente de 71 anos, realizou tratamento tridimensional com 5 campos 

conformados na próstata e vesículas seminais. Os dados analisados são referentes 

às frações 1ª à 20ª com exceção da 6ª fração, pois, devido a problemas técnicos 

não ficaram armazenadas no banco de dados do ExacTrac®.  

4.2.1 Movimento interfração 

Na direção lateral, a média e o desvio padrão do movimento interfração 

foram 0,95±0,98 mm para o lado direito. Já na direção longitudinal foram 0,38±1,71 

mm cranial e na direção vertical foram 0,72±2,66 mm para o posterior do paciente. 

Em vista destes valores, pode-se concluir que o maior valor médio de deslocamento 

e menor variabilidade ocorrem na direção lateral. Enquanto que o menor valor de 

deslocamento ocorre na direção longitudinal e maior variabilidade na direção 

vertical.   

Na Figura 23, observa-se um histograma de distribuição normal para a 

frequência do movimento interfração da próstata em cada direção. Observa-se na 
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direção lateral maior repetição dos valores encontrados. Já nos histogramas que 

representam a direção longitudinal e vertical veem-se os valores melhor distribuídos. 

 
Figura 23 – Frequência do movimento interfração da próstata – Caso B. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 24 está apresentada a variação do movimento interfração da 

próstata em cada direção. Na direção lateral os maiores valores de deslocamento 

aconteceram na 11ª e 16ª frações e foram da ordem de 4,36 mm e 1,35 mm para a 

direita, sendo este, o sentido de maior predominância dos valores. Já na direção 

longitudinal, o maior deslocamento foi 3,81 mm cranial e 3,09 mm caudal e 

ocorreram na 17ª e 5ª frações.  Na direção vertical um deslocamento de 9,32 mm é 

observado na 16ª fração e na 5ª fração um deslocamento de 3,52 mm, ambos para o 

sentido posterior do paciente.   
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Figura 24 – Variação do movimento interfração da próstata – Caso B. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.2.2 Movimento intrafração 

Considerando a variação do movimento intrafração da próstata, a média e 

o desvio padrão na direção lateral foram 0,16±1,14 mm para a esquerda, na direção 

longitudinal foram 0,02±1,24 mm caudal e na direção vertical foram 0,72±2,40 mm 

posterior. 

Assim, na direção lateral houve menor variabilidade enquanto que na 

direção longitudinal menor valor médio de deslocamento. A direção vertical 

apresentou maior deslocamento e também maior variabilidade.  

A Figura 25 indica a maior frequência do movimento intrafração na 

direção lateral e vertical, bem como, na direção lateral observa-se menor 

variabilidade dos valores encontrados. 
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Figura 25 – Frequência do movimento intrafração da próstata – Caso B. 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 26 visualiza-se a variação no movimento intrafração da próstata 

em cada direção. Na direção lateral os maiores deslocamentos foram 3,51 mm para 

a direita e 1,69 mm para a esquerda, sendo que, estes valores ocorreram na 11ª e 

3ª frações. Na direção longitudinal os maiores deslocamentos foram 2,75 mm e 2,50 

mm no sentido caudal e ocorreram na 16ª e 1ª frações. Na direção vertical os 

maiores valores encontrados para a variação intrafração da próstata foram 9,19 mm 

e 3,19 mm para o posterior e ocorreram na 16ª e 11ª frações. 
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Figura 26 – Variação do movimento intrafração da próstata – Caso B. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.2.3 Condições de preparo 

 
Paciente relatou na entrevista que na 4ª e na 14ª frações não conseguiu 

evacuar antes de realizar o tratamento. Contudo, nessas frações não se observa 

movimento interfração significativo da próstata (inferiores a 2 mm), todavia, nota-se 

graduação 1 em ambas as frações para a presença de gases. Em relação ao 

preparo de bexiga, o paciente relatou ter ingerido 800 mililitros na 7ª fração, porém 

parece não ter influenciado na movimentação, já que, os valores observados na 

movimentação foram inferiores a 2 mm. Somente na 11ª fração o paciente não 

realizou caminhada de cinco minutos conforme orientação. Neste dia, obtiveram-se 

valores significativos de diferença espacial tanto para o movimento interfração 

quanto para o movimento intrafração (4,62 mm e 5,09 mm, respectivamente). 

A tabela apresentada no APÊNDICE G contém as respostas obtidas na 

entrevista. 
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4.2.4 Relação da diferença espacial interfração com os gases retais 

 
O valor médio e desvio padrão encontrados para diferença espacial 

interfração foram 2,85±2,01 mm.  

Considerando a graduação de gases após a análise das imagens de raios 

X pôde-se observar que 21% (4) das 20 frações avaliadas não apresentaram gases. 

74% (14) das frações apresentaram graduação 1 (poucos gases) e 5% (1) das 

frações apresentaram quantidade significativa de gases nas imagens.  

Na Figura 27 a qual relaciona a diferença espacial interfração e a 

graduação dos gases observa-se maior predominância da graduação 1 (poucos 

gases). Chama a atenção que na 5ª fração a diferença espacial é 4,79  mm (valor 

acima da média para este caso) associada a graduação 2. Pode-se inferir que essa 

movimentação da próstata seja devido a maior quantidade de gases observada na 

imagem. 

 
Figura 27 – Relação da diferença espacial interfração e a graduação dos gases retais – Caso B. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.2.5 Relação da diferença espacial intrafração com o tempo de tratamento 

 
O tempo médio de tratamento foi 14 minutos e 49 segundos. A média e o 

desvio padrão para a diferença espacial intrafração foram 2,11±2,11 mm.  

A Figura 28 a qual apresenta a relação entre o tempo de tratamento e a 

diferença espacial intrafração mostra predominância da graduação C 

correspondente ao tempo de tratamento entre 10 minutos a 14 minutos e 59 

segundos. Na 16ª fração têm-se o maior valor para diferença espacial (9,60 mm) 

associado a graduação E (tempo correspondente a 22 minutos e 8 segundos). No 

entanto, na 1ª e 17ª frações também se vê a graduação E, todavia com valores de 

diferença espacial menores que 4 mm. Na 11ª fração a qual nota-se graduação B a 

diferença espacial apresentada é consideravelmente maior que a média (5,09 mm). 

 
Figura 28 – Relação da diferença espacial intrafração com o tempo de tratamento – Caso B. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Vale ressaltar que na 16ª fração os maiores valores interfração (9,32 mm) 

e intrafração (9,19  mm) para movimentação da próstata, sendo ambos na direção 

vertical aparecem para o sentido posterior do paciente. Neste dia obteve-se também 

o segundo maior tempo de tratamento e graduação 1 para a presença de gases. O 

maior tempo de tratamento ocorreu na 1ª fração e foi de 24 minutos e 52 segundos 
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apresentando graduação 1 para a presença de gases e diferença espacial do 

movimento intrafração de 3,36 mm; o menor tempo foi de 3 minutos e 35 segundos e 

ocorreu na 7ª fração apresentando também graduação 1 e diferença espacial do 

movimento intrafração de 2,10 mm. Na 5ª fração onde se observa graduação 2 para 

a presença de gases, a diferença espacial do movimento interfração foi de 4,79 mm. 

4.3 Caso C 

Paciente de 76 anos, realizou tratamento tridimensional com 5 campos 

conformados na próstata e vesículas seminais. Os dados analisados são referentes 

às 20 frações do tratamento de radioterapia da próstata. 

4.3.1 Movimento interfração 

A média e o desvio padrão do movimento interfração da próstata na 

direção lateral foram 0,04±0,24 mm para direita, 2,65±1,43 mm na direção 

longitudinal sentido caudal e, na direção vertical foram 0,32±3,48 mm para o sentido 

anterior do paciente. 

Para esse caso foi possível observar o menor valor médio de 

deslocamento e menor variabilidade na direção lateral. O maior valor médio de 

deslocamento ocorreu na direção longitudinal e a maior variabilidade encontrada, na 

direção vertical.  

Na Figura 29, um histograma de frequência do movimento interfração em 

cada direção mostra distribuição normal dos gráficos com características diferentes 

entre eles.  Observa-se pouca variabilidade de movimento na direção lateral, sendo 

todas as frações com movimentação inferior a 0,5 mm. Na direção longitudinal nota-

se maior repetitividade dos valores próximos ao deslocamento de 4 mm e tendência 

ao sentido caudal. No entanto, na direção vertical nota-se maior repetitividade dos 

valores próximos a zero. 
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Figura 29 – Frequência do movimento interfração da próstata – Caso C. 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 30, nota-se a variação do movimento interfração da próstata 

em cada fração. Os maiores deslocamentos encontrados na direção longitudinal 

foram 4,92 mm e 4,59 mm para o sentido caudal, correspondendo a 19ª e 11ª 

frações de tratamento, respectivamente. Na direção vertical foram de 10,08 mm 

posterior e 6,53 mm anterior, representando grande variação na 5ª e 7ª frações, 

respectivamente. 
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Figura 30 – Variação do movimento interfração da próstata – Caso C. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.3.2 Movimento intrafração 

Considerando o movimento intrafração da próstata, a média e o desvio 

padrão na direção lateral foram 0,11±0,64 mm para direita, na direção longitudinal 

foram 0,54±0,95 mm caudal e na direção vertical foram 0,07±0,87 mm posterior. 

Assim, nota-se o menor valor médio de deslocamento na direção vertical, menor 

variabilidade na direção lateral e maior variabilidade e valor médio de deslocamento 

na direção longitudinal.  

Na Figura 31, observa-se distribuição normal da frequência do movimento 

intrafração da próstata em cada direção. Em todas as direções, os valores que 

tiveram maior frequência foram àqueles próximos a zero 
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Figura 31 – Frequência do movimento intrafração da próstata – Caso C. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 32, pode-se observar a variação do movimento intrafração da 

próstata. Na direção lateral observam-se que os maiores deslocamentos ocorreram 

na 6ª e 13ª frações e foram da ordem de 1,76 mm (sentido da direita) e 0,97 mm 

(sentido da esquerda). Na direção longitudinal os deslocamentos foram de 2,21 mm 

(sentido caudal) e 2,03 mm (sentido cranial) e corresponderam a 16ª e 19ª frações 

de tratamento. Enquanto que na direção vertical foram de 2,01 mm (sentido 

posterior) e 1,78 mm (sentido anterior) e ocorreram na 10ª e 7ª frações.  
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Figura 32 – Variação do movimento intrafração da próstata – Caso C. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.3.3 Condições de preparo 

Através do questionário aplicado, o paciente relatou ter evacuado todos 

os dias antes do tratamento e ingerido a quantidade de água recomendada (1 litro), 

sendo que, em todas as frações avaliadas ele estava sentindo vontade de urinar 

imediatamente antes de entrar na sala de tratamento. Somente na 7ª, 8ª e 16ª 

frações ele não fez a caminhada conforme recomendado. No entanto, somente na 7ª 

e 8ª frações observou-se valor significativo para a diferença espacial interfração 

(6,86 mm e 4,08 mm, respectivamente). Durante todo tratamento o paciente relatou 

que manteve alimentação saudável.  

A Tabela apresentada no APÊNDICE H contém as respostas obtidas na 

entrevista. 

4.3.4 Relação do movimento interfração com os gases retais 

O valor médio e desvio padrão encontrados para diferença espacial 

interfração foram 4,17±1,86 mm. As imagens de raios X da primeira aquisição de 

cada fração foram analisadas e de acordo com a graduação de gases estabelecida 
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para o presente estudo, 85% (17) das frações avaliadas não apresentaram gases e 

15% (3) apresentaram graduação 1 (poucos gases). Nenhuma imagem apresentou 

graduação 2.  

Analisando a Figura 33 nota-se maior predominância da graduação 0 de 

gases, ou seja, na maior parte das frações avaliadas o paciente não apresentou 

gases na imagem. Nota-se que na 5ª, 9ª e 10ª frações as quais se obteve graduação 

1 não se observam valores de deslocamentos muito significativos. Os maiores 

valores encontrados para a diferença espacial interfração, portanto, ocorreram na 5ª 

e na 7ª frações. 

 
Figura 33 – Relação da diferença espacial interfração e a graduação dos gases retais – Caso C. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.3.5 Relação da diferença espacial intrafração com o tempo de tratamento 

O tempo médio de tratamento foi 16 minutos e 26 segundos. A média e o 

desvio padrão para a diferença espacial intrafração foram de 1,35±0,68 mm. 

A Figura 34 mostra pouca variabilidade na diferença espacial intrafração. 

Além disso, observa-se maior predominância da graduação C (10 minutos a 14 

minutos e 59 segundos) para o tempo de tratamento. Na 1ª fração observa-se 

apesar de se obter a maior graduação para o tempo de tratamento, nota-se um valor 
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baixo (inferior a 1 mm) para a diferença espacial. Na 16ª e na 19ª frações observam-

se os maiores valores de diferença espacial (2,38 mm em ambas) a graduação de 

tempo encontrada foi de D e C, respectivamente. 

 
Figura 34 – Relação da diferença espacial intrafração com o tempo de tratamento – Caso C. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.4 Caso D 

Paciente de 71 anos, realizou tratamento tridimensional com 5 campos 

conformados na próstata e vesículas seminais. Os dados analisados são referentes 

às 20 frações de tratamento.  

4.4.1 Movimento interfração 

A média e o desvio padrão do movimento interfração da próstata na 

direção lateral foram 0,20±1,42 mm para a direita, na direção longitudinal foram 

0,52±2,19 mm caudal e, na direção vertical foram 1,14±1,59 mm para o sentido 

anterior do paciente. Observa-se na direção lateral a menor variabilidade e menor 

valor médio de deslocamento. Na direção longitudinal houve maior variabilidade 

enquanto na direção vertical maior valor médio de deslocamento.  
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A Figura 35 apresenta um histograma de distribuição normal da 

frequência do movimento interfração da próstata. Nota-se que nas direções lateral e 

longitudinal há maior frequência de valores próximos a zero, enquanto que na 

direção vertical, isso ocorre com os valores próximos a 1 mm para o sentido anterior. 

 
Figura 35 – Frequência do movimento interfração da próstata – Caso D. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 36, é demonstrada a variação do movimento interfração da 

próstata. Na direção lateral os maiores deslocamentos foram de 4,28 mm (sentido 

da direita) e 3,36 mm (sentido da esquerda) e ocorreram na 6ª e na 16ª frações, 

respectivamente. Nestas mesmas frações obtiveram-se também os maiores 

deslocamentos na direção longitudinal e foram 5,57 mm e 6,37 mm, 

respectivamente, para o sentido caudal. Na direção vertical o maior deslocamento foi 

4,87 mm e 3,39 mm para o sentido anterior do paciente.  
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Figura 36 – Variação do movimento interfração da próstata – Caso D. 

 

 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4.2 Movimento intrafração 

No movimento intrafração da próstata, a média e o desvio padrão na 

direção lateral foram 0,49±1,38 mm para esquerda, na direção longitudinal foram 

1,11±2,18 mm caudal e na direção vertical foram 0,27±1,32 mm posterior. Tendo em 

vista esse valores, percebe-se na direção longitudinal maior variabilidade e menor 

valor médio de deslocamento, enquanto na direção vertical, menor variabilidade e 

menor valor médio de deslocamento da próstata. 

Na Figura 37 onde é apresentada a frequência da variação do movimento 

intrafração da próstata em cada direção nota-se distribuição normal do histograma 

de frequência. Há repetitividade dos valores próximos a zero em todas as direções, 

contudo, na direção longitudinal há maior representatividade desse comportamento 
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Figura 37 – Frequência do movimento intrafração da próstata nos três eixos translacionais. 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 38 observa-se a variação do movimento intrafração da próstata. 

Os maiores deslocamentos na direção lateral foram 4,64 mm e 3,31 mm para o 

sentido da esquerda do paciente e ocorreram na 16ª e na 11ª frações, 

respectivamente. Na direção longitudinal os maiores deslocamentos foram de 8,66 

mm e 5,54 mm na 6ª e na 16ª frações para o sentido caudal. Na direção vertical 

ocorreram na 12ª e 16ª frações e foram de 3,67 mm e 2,39 mm para o sentido 

anterior do paciente. 
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Figura 38 – Variação do movimento intrafração da próstata. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4.3 Condições de preparo 

Na entrevista, o paciente relatou que na 8ª e nas 15ª frações não evacuou 

antes de realizar a radioterapia, sendo que apesar de não se observarem nessas 

frações valores significativos para o movimento da próstata, a imagem de raios X 

adquirida para posicionamento apresentou graduação 2, ou seja, presença de gases 

significativa. Em relação ao preparo de bexiga, na 8ª e 13ª frações o mesmo ingeriu 

somente 800 mililitros de água (o recomendado são 1000), e que, por este motivo, 

não estava sentindo vontade de urinar antes do tratamento. Na 16ª fração o paciente 

não realizou a caminhada conforme a recomendação, de modo que, neste dia, 

observa-se que os valores de diferença espacial interfração e intrafração foram 7,45 

mm e 7,61 mm, respectivamente. 

A Tabela apresentada no APÊNDICE I contém as respostas obtidas na 

entrevista. 
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4.4.4 Relação da diferença espacial interfração com os gases retais 

O valor médio e desvio padrão encontrados para diferença espacial 

interfração foram 2,52±2,08 mm. 

De acordo com a classificação dos gases utilizada para pesquisa, 

observou-se que 55% (11) das imagens avaliadas não apresentaram gases, 40% (8) 

apresentaram graduação 1, ou seja, poucos gases presentes na imagem e somente 

5% (correspondendo a uma fração) observou-se presença significativa de gases.  

Na Figura 39 observa-se que a graduação 1 predominou para a presença 

de gases e que somente na 8ª fração observou-se quantidade significativa de gases 

(graduação 2) apesar de que a diferença espacial interfração foi 1,18 mm. Uma 

consideração importante a se fazer é que da 1ª até a 7ª fração observa-se em sua 

maioria graduação 1 para a presença de gases, enquanto que a partir da 9ª fração 

há maior predominância da graduação 0 (sem gases na imagem).  

 
Figura 39 – Relação entre a diferença espacial interfração e a graduação dos gases retais – Caso D. 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4.5 Relação da diferença espacial intrafração com o tempo de tratamento 

O tempo médio de tratamento foi 10 minutos e 37 segundos. A média e o 

desvio padrão da diferença espacial intrafração foram de 2,08±2,34 mm. 
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A maior parte das frações apresentadas na Figura 40 demonstra 

graduação B para o tempo de tratamento. Na 6ª fração a qual se observa valor de 

9,09 mm para a diferença espacial o tempo de tratamento foi de acordo com a 

graduação B. Na 16ª fração nota-se deslocamento de 7,61 mm e o tempo de 

tratamento foi C. O maior tempo de tratamento (graduação E) apresentou diferença 

espacial de 1,32 mm e ocorreu na 18ª fração. O tempo médio de tratamento foi de 

10 minutos e 37 segundos. 

 
Figura 40 – Relação da diferença espacial intrafração com o tempo de tratamento – Caso D. 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.5 Amostra total 

Um total de 257 imagens de raios X (média de 64 por paciente) em 78 

frações de tratamento foram analisadas. Duas frações, sendo uma de cada paciente, 

foram excluídas por não terem sido armazenadas no ExacTrac®. Considerando o 

total de pacientes, a média e o desvio padrão do movimento interfração na direção 

lateral foram 0,53±1,02 mm para a direita, na direção longitudinal foram 0,86±2,06 

mm caudal e na direção vertical foram 0,03±2,68 mm para o posterior. A média e o 

desvio padrão do movimento intrafração foram 0,10±1,14 mm para direita, 0,57±1,59 

mm caudal, 0,49±1,81 mm posterior. A média geral da diferença espacial interfração 

foi 3,07±1,99 mm, enquanto a média geral da diferença espacial intrafração foi 
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2,25±2,05 mm. Na Tabela 3 é demonstrado o resumo do movimento interfração e 

intrafração de todos os casos e também da amostra total. 
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Tabela 3 – Resumo da movimentação da próstata. 

 

Movimento interfração Movimento intrafração 

Lateral Longitudinal Vertical 
Diferença 
espacial 

Lateral Longitudinal Vertical 
Diferença 
espacial 

CASO A 

Média 0,98 (Direita) 0,57 (Caudal) 0,92 (Posterior) 2,70 0,89 (Direita) 0,08 (Caudal) 0,49 (Anterior) 3,53 

Desvio-padrão 0,70 1,62 2,27 1,68 0,91 3,10 2,37 2,11 

Mínimo 0,35 0,05 0,18 1,10 0,35 0,05 0,18 0,81 

Máximo 3,70 4,52 5,74 6,52 3,70 4,52 5,74 8,23 

CASO B 

Média 0,95 (Direita) 0,38 (Cranial) 0,72 (Posterior) 2,85 0,16 (Esquerda) 0,02 (Caudal) 0,72 (Posterior) 2,11 

Desvio-padrão 0,98 1,71 2,66 2,01 1,14 1,24 2,40 2,11 

Mínimo 0,06 0,10 0,14 0,84 0,04 0,12 0,06 0,34 

Máximo 4,36 3,81 9,32 9,39 3,51 2,75 9,19 9,60 

CASO C 

Média 0,04 (Direita) 2,65 (Caudal) 0,32 (Anterior) 4,17 0,11 (Direita) 0,54 (Caudal) 0,07 (Posterior) 1,35 

Desvio-padrão 0,24 1,43 3,48 1,86 0,64 0,95 0,87 0,68 

Mínimo 0,01 0,45 0,27 1,62 0,02 0,00 0,01 0,21 

Máximo 0,45 4,92 10,08 10,23 1,76 2,21 2,01 2,38 

CASO D 

Média 0,20 (Direita) 0,52 (Caudal) 1,14 (Anterior) 2,52 0,49 (Esquerda) 1,11 (Caudal) 0,27 (Posterior) 2,08 

Desvio-padrão 1,42 2,19 1,59 2,08 1,38 2,18 1,32 2,34 

Mínimo 0,04 0,02 0,19 0,43 0,07 0,07 0,08 0,23 

Máximo 4,28 6,37 4,87 7,45 4,64 8,66 3,67 9,09 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Em se tratando da graduação dos gases retais observa-se na Tabela 4 

maior frequência de graduação 0, ou seja, na maioria das imagens não foram 

observados gases. 

 
Tabela 4 – Graduação dos gases retais – Amostra total. 

 Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

0 41 53 

1 33 42 

2 4 5 

Total 78 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
A Tabela 5 apresenta a frequência da graduação do tempo de tratamento. 

Nota-se a maior prevalência na graduação C que corresponde ao intervalo de tempo 

entre 10 minutos e 14 minutos e 59 segundos. 

 
Tabela 5 – Tempo de tratamento – Amostra total. 

Graduação 
do tempo 

Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

A 3 3,8 

B 12 15,4 

C 32 41,0 

D 20 25,6 

E 9 11,5 

F 2 2,6 

Total 78 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.5.1 Condições de preparo 

De todas as 78 frações avaliadas, em quatro destas os pacientes 

relataram não ter evacuado antes de realizar o tratamento, apesar disso, não se 

observou valores significativos de movimentação da próstata (inferiores a 2 mm). 

Contudo, ao analisar as imagens de raios X, nota-se que em duas frações observou-
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se graduação 1 e nas outras duas frações observou-se graduação 2 para a 

presença de gases retais.  

Em relação ao preparo de bexiga, somente em quatro frações os 

pacientes relataram ter ingerido quantidade inferior de água (entre 750 e 800 ml) 

àquela recomendada. Contudo, não se observou nessas frações valores 

significativos de movimentação da próstata (inferiores a 3 mm).  

Considerando a totalidade das frações, somente em cinco frações os 

pacientes relataram que não fizeram a caminhada conforme recomendado. No 

entanto, em todas as frações podem-se observar valores de deslocamento 

superiores a 3 mm para movimentação interfração e duas frações apresentaram 

valores de deslocamento superiores a 3 mm de movimentação intrafração. 

Todos os pacientes relataram que mantinham alimentação saudável rica 

em frutas, legumes, cereais, e bastante água conforme a recomendação da 

enfermeira no início do tratamento.  

4.5.2 Coeficiente de correlação de Pearson 

O coeficiente de correlação linear de Pearson (r) foi calculado para avaliar 

a relação entre as variáveis da amostra total, de forma a ponderar a situação ideal 

para cada variável avaliada.  

Para a graduação dos gases retais foi quantificado o número total de grau 

“0” (sem gases) para cada diferença espacial interfração (0 a 10 mm), enquanto para 

o tempo de tratamento foi quantificado o número total dos graus “A”, “B” e “C” 

(tempo de tratamento de até 14 minutos e 59 segundos) para cada diferença 

espacial intrafração (0 a 10 mm).  

Dessa maneira, o valor do coeficiente de correlação para a diferença 

espacial interfração e a graduação dos gases foi r= -0,75, indicando forte correlação 

negativa, ou seja, quanto maior a ocorrência de graduação “0”, menor a diferença 

espacial interfração. Esse resultado sugere que quanto menor a graduação dos 

gases retais, menor a diferença espacial interfração.  

O valor do coeficiente de correlação para a diferença espacial intrafração 

e o tempo de tratamento foi r = -0,74, indicando também forte correlação negativa, 
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neste caso, quanto maior a ocorrência de tempo de tratamento de até grau “C”, 

menor a diferença espacial intrafração. Assim, pode-se inferir que quanto menor o 

tempo de tratamento, menor será a diferença espacial intrafração.   

4.6 Síntese dos aspectos avaliados com embasamento em estudos prévios 

Após fazer a análise dos quatros casos estudados será apresentada a 

síntese dos aspectos avaliados e uma discussão crítica com base em publicações 

referentes ao assunto em questão.  

O movimento interfração na direção lateral foi o que apresentou menor 

variabilidade ao longo do tratamento em todos os casos analisados. Ainda em 

relação à lateralidade o movimento da próstata ocorreu para o lado direito na 

totalidade dos casos apresentados, sendo que a média e o desvio padrão nesta 

direção foram da ordem de 0,53 mm±1,02 mm. Em três dos quatro casos o 

movimento interfração na direção longitudinal ocorreu no sentido caudal. Desta 

maneira, os valores de média e desvio padrão na direção longitudinal foram 

0,86±2,06 mm para o sentido caudal do paciente. Em relação à direção vertical esta 

apresentou maior variabilidade sendo que a média e o desvio padrão foram 

0,03±2,68 mm para o sentido posterior, apesar de que, metade dos casos 

apresentados predominou para o sentido anterior do paciente. 

A Tabela 6 faz a comparação deste estudo com outros quatro os quais 

também avaliaram a movimentação interfração da próstata utilizando fiduciais 

implantados para localização com IGRT.  
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Tabela 6 – Comparação do movimento interfração da próstata. 

Autor e ano 
Modalidade 
de IGRT 

Amostra 
Preparo 
do reto 

Preparo  
da bexiga 

Movimento interfração ( mm) 

LAT LONG VERT 

OSEI et al. 2009. IPE 20 
Reto 
vazio 

Bexiga 
cheia 

0,00±1,10 
0,20±2,40 
(Cranial) 

0,00±1,40 

SEO et al. 2013. SIP 15 
Enema 

retal 
Não 

informado 
0,26±0,22 1,97±1,44 2,14±1,73 

LANGSENLEHNER 
et al. 2013. 

SIAG 44 
Não 

informado 
Não 

informado 
0,60±1,10 
(Direita) 

1,00±3,50 
(Caudal) 

1,60±3,90 
(Anterior) 

CENDALES et al. 
2015. 

SIAG 128 
Reto 
vazio 

Bexiga 
cheia 

3,40±3,00 
(Direita) 

3,00±2,80 
(Caudal) 

3,20±2,80 
(Posterior) 

Este estudo SIP 4 
Reto 
vazio 

Bexiga 
cheia 

0,53±1,02 
(Direita) 

0,86±2,06 
(Caudal) 

0,03±2,68 
(Posterior) 

Abreviações: LAT= Lateral; LONG= Longitudinal; VERT= Vertical; IPE= Imagem Portal Eletrônica 
(MV); SIP= Sistema de Imagem Planar (kV); SIAG= Sistema de Imagem Acoplado ao Gantry (kV). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Percebe-se que apesar de apresentarem amostra e modalidade de 

imagem diferentes, três destes estudos (LANGSENLEHNER et al. 2013; OSEI et al. 

2009; SEO et al. 2013) corroboram com o atual o qual apresenta menor variabilidade 

e menor deslocamento na direção lateral. Um destes autores (CENDALES et al. 

2015) apresentou maior variabilidade na direção lateral, o outro (OSEI et al. 2009) 

na direção longitudinal enquanto os outros dois (LANGSENLEHNER et al. 2013; 

SEO et al. 2013) apresentaram maior variabilidade na direção vertical conforme 

discutido nesta pesquisa. Na maioria dos estudos (LANGSENLEHNER et al. 2013; 

OSEI et al. 2009; SEO et al. 2013) percebe-se que o movimento interfração da 

próstata foi igual ou inferior a 3 mm, contudo, nota-se na presente pesquisa valores 

inferiores a 1 mm.   

Nos trabalhos de Cendales (2015), Langsenlehner (2013) e Osei (2009) o 

sentido de movimentação da próstata também foi relatado, sendo que, em dois 

destes trabalhos houve predominância para o lado direito e caudal do paciente 

concordando com os dados encontrados neste trabalho. Osei e colaboradores 

(2009), porém por não terem observado deslocamento da próstata nas direções 

lateral e vertical (os valores apresentados foram iguais a zero) somente relataram o 

sentido do movimento na direção longitudinal, este por sua vez, de predominância 

caudal.  Na direção vertical somente o estudo de Cendales (2015) tiveram o mesmo 
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sentido de deslocamento (posterior) que o presente trabalho. Langsenlehner e 

outros autores (2013) relataram que nesta direção o deslocamento predominou para 

o sentido anterior do paciente.  

Outros estudos (RUDAT et al. 2016; SCHALLENKAMP et al. 2005) que 

investigaram o movimento interfração da próstata com uso de fiducial prostático são 

consistentes com este ao relatarem maior variabilidade na direção vertical e menor 

variabilidade da direção lateral.  

Poli e colaboradores (2016) avaliaram o impacto do volume retal na 

movimentação interfração da próstata em tratamentos de radioterapia conformada 

tridimensional. Os dados mostraram que o movimento da próstata ocorreu 

principalmente nas direções vertical e longitudinal e, sobretudo, que na direção 

vertical a variabilidade no volume retal influencia o movimento da próstata. Para 

minimizar o movimento da próstata interfração eles sugerem repetir a tomografia 

computadorizada de planejamento com preparação retal adequada em pacientes 

com volume retal superior a 70 cm3. 

Embora já seja de conhecimento que a variação do volume da bexiga tem 

menor impacto no deslocamento da próstata do que a variação do volume do reto, 

(FRANK et al. 2008; LANGEN; JONES, 2001) este continua sendo um fator a 

considerar na minimização da movimentação da próstata e das vesículas seminais e 

para predizer a toxicidade nos órgãos adjacentes (MULANEY et al. 2014). 

Existem muitas publicações que avaliaram o efeito do enchimento da 

bexiga no planejamento e durante o tratamento de radioterapia (O'DOHERTY et al. 

2006; JAIN et al. 2012; PINKAWA et al. 2006). Uma possível vantagem de manter a 

bexiga cheia (mas não muito cheia) é que parte da bexiga é afastada do volume 

alvo, reduzindo assim sua toxicidade (NAKAMURA et al. 2010). Além disso, a bexiga 

cheia move o intestino delgado e o cólon sigmoide para fora do campo de irradiação, 

reduzindo também a toxicidade nesses órgãos (DE MEERLEER et al. 2004; KIM et 

al. 2005).  

Nesta pesquisa não se observou a movimentação da próstata pela 

influência da bexiga, já que a modalidade de IGRT utilizada não possibilitava essa 

avaliação. No entanto, foi possível utilizar os relatos dos pacientes em relação ao 

preparo solicitado pela equipe de enfermagem para o tratamento. Nas frações que 
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os pacientes relataram não ter seguido o preparo de bexiga e reto não foram 

observados deslocamentos significativos da próstata. Por tratar-se de uma amostra 

pequena pode ser difícil fazer esta avaliação, além disso, o fato do paciente ser 

questionado diariamente sobre o preparo pode ter persuadido a realizar a orientação 

dada pela enfermagem no início do tratamento. A observação dos gases só foi 

possível devido à baixa densidade do ar na cavidade do reto originando um 

contraste na imagem de raios X.   

Os gases presentes no reto podem afetar amplamente seu tamanho e 

forma causando movimentação na próstata (PADHANI et al. 1999). Ogino e outros 

autores (2008) avaliaram o movimento da próstata e vesículas seminais em 

pacientes durante a simulação e o tratamento de radioterapia. Os pacientes foram 

orientados a inserir o dedo indicador e lavar o reto para evacuar o gás retal. A área 

de seção transversal do reto diminuiu resultando em menor movimentação da 

próstata. Eles observaram também que o acúmulo de gases no reto tende a diminuir 

ao longo do tratamento. A atual pesquisa também constatou em um dos casos 

avaliados (Caso D) que os gases diminuíram ao longo do tratamento. Notadamente 

se trata de apenas um paciente sendo necessária uma amostra maior para 

confirmação.  

Contudo, ao comparar a presença de gases com o movimento interfração 

da próstata o resultado do coeficiente de correlação sugere que quanto menor a 

graduação de gases menor a diferença espacial interfração. Portanto, pode-se inferir 

que o contrário pode ser verdadeiro.  

Nas cinco frações em que os pacientes relataram não ter realizado a 

caminhada, não se observou quantidade significativa de gases na imagem de raios 

X (nenhuma das frações apresentou graduação 2). No entanto, os valores de 

diferença espacial interfração foram superiores a 3 mm em todas as frações. A 

diferença espacial intrafração foi superior a 3 mm em duas frações.  

Foi realizada uma busca na base de dados PubMed com os descritores 

“prostatic neoplasms”  AND “radiotherapy” AND “flatulence” AND “walking”, todos os 

termos em inglês mas não foram encontrados estudos que orientaram aos pacientes 

a realização de caminhada previamente ao tratamento para redução dos gases 

impactando na movimentação da próstata. 
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Medicamentos laxativos e antigases, dieta antiflatulenta, enema retal e 

técnicas para evacuação retal são amplamente utilizados nos serviços de 

radioterapia com o objetivo de eliminar os gases antes da irradiação e assim reduzir 

a movimentação da próstata. No entanto, embora a relação entre o movimento retal 

e o movimento da próstata seja conhecida e a importância de reduzir essas 

variações também, o método mais eficaz para alcançar um volume retal consistente 

durante todo o tratamento permanece não resolvido (MCNAIR et al. 2014).  

Ao considerar o movimento intrafração, a direção lateral apresentou 

menor variabilidade, contudo, em relação ao sentido da movimentação, metade dos 

casos apresentou deslocamento para a direita e metade para a esquerda. Desta 

maneira, a média e o desvio padrão na direção lateral foram da ordem de 0,10±1,14 

mm para o sentido da direita. Na direção longitudinal, na totalidade dos casos 

analisados o movimento intrafração ocorreu para o sentido caudal do paciente sendo 

que a média e o desvio padrão foram 0,57±1,59 mm. A direção vertical apresentou 

maior variabilidade e na maioria dos casos apresentados observou-se deslocamento 

para o sentido posterior. Assim, a média e o desvio padrão foram 0,49±1,81 mm 

para o sentido posterior do paciente.  

A Tabela 7 faz a comparação deste estudo com outros cinco os quais 

também avaliaram a movimentação intrafração da próstata utilizando fiduciais 

implantados para localização com IGRT.  

 
Tabela 7 – Comparação do movimento intrafração da próstata. 

Autor e ano 
Modalidade 

de IGRT 
Amostra 

Preparo  
do reto 

Preparo  
da bexiga 

Movimento intrafração ( mm) 

LAT LONG VERT 

AUBRY et al. 2004. IPE 18 
Reto 

vazio 
Bexiga 
cheia 

0,20±0,80 0,00±1,10 0,20±1,60 

SCHALLENKAMP 
et al. 2005. 

IPE 20 
Não 

informado 
Não 

informado 
0,08±0,29 0,38±0,19 0,11±0,67 

SKARSGARD et al. 
2010. 

IPE 46 
Reto 
vazio 

Bexiga 
cheia 

0,10±2,00 0,50±1,90 0,40±2,10 

KRON et al. 2010. SIAG 184 
Não 

informado 
Não 

informado 
0,20±1,10 0,10±1,50 0,40±1,60 

LANGSENLEHNER 
et al. 2013. 

IPE 44 
Não 

informado 
Não 

informado 
0,10±0,90 0,40±1,60 0,40±1,80 

Este estudo SIP 4 
Reto 

vazio 
Bexiga 
cheia 

0,10±1,14 0,57±1,59 0,49±1,81 
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Abreviações: LAT= Lateral; LONG= Longitudinal; VERT= Vertical; IPE= Imagem Portal Eletrônica 
(MV); SIP= Sistema de Imagem Planar (kV); SIAG= Sistema de Imagem Acoplado ao Gantry (kV). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Em três (AUBRY et al. 2004; KRON et al. 2010; LANGSENLEHNER et al. 

2013) dos cinco estudos apresentados na Tabela 7, a lateralidade apresenta menor 

variabilidade no movimento intrafração conforme apresentado também neste estudo. 

Em relação ao deslocamento, em três estudos (SCHALLENKAMP et al. 2005; 

SKARSGARD et al. 2010; LANGSENLEHNER et al. 2013) observou-se que os 

menores deslocamentos ocorreram na direção lateral e em outros dois (AUBRY et 

al. 2004; KRON et al. 2010) ocorreram na direção longitudinal. Todos os autores 

apresentados corroboram com este estudo quando enfatizam que na direção vertical 

houve maior variabilidade do movimento intrafração tendo em vista que o desvio 

padrão apresentado foi maior do que nas outras direções, sobretudo, isto pode ser 

atribuído à distensão do reto (HUANG et al. 2002). Os valores de deslocamento do 

movimento intrafração foram todos inferiores a 1 mm corroborando com a pesquisa 

em questão, sendo que não houve concordância em relação à direção de maior 

deslocamento.  

O movimento intrafração ocorre entre a conclusão dos procedimentos de 

posicionamento e a conclusão da administração da fração de tratamento pretendido. 

Este intervalo é tipicamente de 5 a 15 minutos para radioterapia próstata normal, 

mas pode ser mais longo com protocolos de tratamento mais complexos como IMRT 

(MOSELEY et al. 2007). Os dados relativos a este trabalho para o movimento 

intrafração são referentes à modalidade de radioterapia conformada tridimensional, 

contudo, foram encontrados poucos estudos que avaliaram o movimento intrafração 

utilizando-se desta modalidade de tratamento com localização por radioterapia 

guiada por imagem em tratamentos de câncer de próstata. Apesar disso, o tempo 

médio de tratamento foi de 14 minutos e 14 segundos (Graduação C) conforme 

Moseley e colaboradores (2007) observaram em seu estudo.  

A exatidão do movimento intrafração apresentado depende da 

estabilidade do paciente durante o tratamento. Seria paradoxal considerar que o 

paciente estava totalmente estável durante a radioterapia e a aquisição da imagem 

tendo em vista que o movimento intrafração foi obtido através da diferença de 

deslocamento apresentado nas imagens adquiridas no início do tratamento (erro 
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residual) e no fim do tratamento. Nota-se que o tempo de tratamento neste e em 

outros estudos (KRON et al. 2010; GHILEZAN et al. 2005) parece ser um fator de 

extrema relevância tendo em vista que o deslocamento da próstata é tempo 

dependente e aumenta com a duração do tratamento.  

Kron e colaboradores (2010) também avaliaram a relação do movimento 

intrafração da próstata por meio do vetor de deslocamento (neste trabalho nomeado 

como diferença espacial) em função do tempo de tratamento nas modalidades RTC-

3D e IMRT com localização por fiducial prostático. Eles concluíram que o aumento 

do deslocamento em função do tempo é pequeno. Para os referidos autores o 

movimento intrafração varia de paciente para paciente e parece ser um fator 

limitante ao considerar margens do volume de planejamento. 

Em um estudo com 427 pacientes tratados com IMRT e marcador fiducial 

na próstata para localização por IGRT, Kotte e outros autores (2007) observaram 

movimento intrafração superior a 2 milímetros em um período de 5 a 7 minutos de 

tratamento em 66% dos pacientes. Nenhuma relação foi encontrada entre o número 

da fração e o grau de movimento. O movimento intrafração foi mais frequente nas 

direções vertical e longitudinal, conforme os achados deste trabalho.  

 Foi descrito anteriormente na literatura (MAH et al. 2002; NEDERVEEN 

et al. 2002) fatores fisiológicos no movimento intrafração da próstata tais como 

respiração e batimento cardíaco. No entanto, para avaliar a influência desses efeitos 

seria necessária outra modalidade imagem guiada que não a utilizada nesta 

pesquisa.  

 



 
 

5 PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO 

Um Protocolo Operacional Padrão (POP) tem como objetivo instruir os 

resultados esperados em cada tarefa executada, ou seja, é um roteiro padronizado 

para realizar uma atividade (CAMPOS, 2014; NOGUEIRA, 2014). Neste caso, o 

POP vai orientar aos profissionais do serviço de radioterapia a realizarem os 

procedimentos e ações adequados ao longo do tratamento com localização por 

fiducial prostático. Este deve identificar e gerenciar todos os cenários e ações 

possíveis para cada situação que possa acontecer.  

A elaboração do POP é parte de um programa de garantia da qualidade, 

no qual todos os setores do serviço estão envolvidos, para garantir o alto nível de 

qualidade dos tratamentos (GUELBERT, 2012). As considerações que serão feitas 

neste POP foram embasadas nas publicações e observações relevantes obtidas 

neste estudo a fim de aprimorar os protocolos já utilizados pela instituição (ANEXOS 

B e C).  

A orientação ao paciente sobre a caminhada de cinco minutos 

anteriormente a irradiação é relevante e acessível à maioria dos pacientes. Deve-se 

enfatizar ao paciente que o objetivo da caminhada é eliminar os gases intestinais. 

Além disso, é relevante que a enfermeira converse com o paciente semanalmente a 

respeito das orientações relacionadas ao tramento, principalmente, quanto ao 

preparo de bexiga e reto. Desta maneira, será possível verificar com o paciente a 

frequência de evacuação, por exemplo, e, caso necessário, intervir com 

medicamentos ou dieta especial.  

A equipe de radiologia deve também questionar ao paciente diariamente 

antes da irradiação sobre as condições de preparo e, assim, fazer com que o 

paciente lembre-se desta questão que pode ser tão importante para a exatidão de 

seu tratamento. Os tecnólogos em radiologia ao realizar a imagem de raios X de 

localização podem verificar a presença dos gases na imagem e discutir com a 

equipe (médico, físico-médico e enfermeiro) sobre a necessidade de mudança de 

conduta em relação ao preparo do paciente. Se acharem necessário, solicitar ao 

paciente que tente ir ao banheiro evacuar ou eliminar os gases.  
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As sugestões acima foram acrescentadas ao protocolo de tratamento de 

próstata com localização por marcadores fiduciais prostáticos da instituição. Vale 

ressaltar, que este POP será proposto sendo de total avaliação da equipe envolvida 

(médico radioncologista, físico-médico, dosimetrista, enfermeiro, tecnólogo) a 

decisão de utilizá-lo. O Procedimento Operacional Padrão para tratamentos de 

Radioterapia Guiada por Imagem com localização por fiducial prostático está 

disponível abaixo. 

 

RADIOTERAPIA 
 
POP 001 

 
PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO 

AGENTES: Radioncologista, físico-
médico, enfermeiro, dosimetrista, 
tecnólogo em radiologia. 

Tratamento de próstata 
hipofracionado com localização 
por fiducial 

DATA Setembro de 2017 

PÁGINA 3 páginas 

 

1 – Objetivo 

 Padronizar as ações relacionadas ao tratamento de próstata hipofracionado 

com localização por fiducial prostático.  

 

2 – Alcance 

 Esse POP aplica-se a equipe do serviço de radioterapia envolvida no cuidado 

dos pacientes e na parte técnica do tratamento. 

   

3 – Descrição da Atividade 

 

Equipe de enfermagem 

 Orientar ao paciente sobre o preparo de bexiga e reto conforme rotina da 

instituição. 

  Instruir ao paciente que realize diariamente uma caminhada de cinco minutos 

antes da irradiação. Esclarecer ao paciente que o objetivo da caminhada é a 

eliminação dos gases retais. 

  Semanalmente, a enfermeira deverá conversar com o paciente sobre a 

frequência de evacuação. Caso o paciente não esteja conseguindo evacuar, a 

enfermeira deverá avisar ao médico para avaliar a necessidade de medicação 

laxativa ou modificação da dieta. É importante frisar ao paciente a importância de 

realizar diariamente o preparo solicitado. 
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Equipe de tecnólogos em radiologia 

Antes de entrar na sala de tratamento verificar diariamente com o paciente: 

  Se conseguiu evacuar. 

  Se está com a bexiga cheia e/ou sensação de urinar. 

  Se realizou a caminhada por 5 minutos. 

 

Se uma das condições acima não tiver sido atendida, o paciente deverá fazê-la para 

então entrar na sala de tratamento.  

 

Na sala de tratamento: 

1. No primeiro dia deslocar para o isocentro de tratamento a partir das marcas da 

tomografia conforme orientação da ficha técnica. Marcar a posição do isocentro.  

2. Fazer imagem para verificação on-line do posicionamento utilizando fusão com 

fiducial. 

3. Após a aquisição das imagens com os dois tubos, ajustar o janelamento das 

imagens priorizando o fiducial. 

4. Fazer o reconhecimento automático dos marcadores pelo software. 

5. Se observar a presença de gases na imagem de raios X e/ou o software não 

conseguir reconhecer os fiducias retirar o paciente da mesa de tratamento e solicitar 

que ele vá ao banheiro eliminar os gases/fezes. Uma possibilidade é realizar a 

caminhada novamente facilitando a liberação dos gases.  

6. Caso não tenha gases na imagem visualizar se a ferramenta de marcação do 

software ficou centralizada em cada um dos fiduciais. 

7. Fazer fusão dos marcadores. 

8. Aplicar o deslocamento apresentado pelo software. 

9. Fazer a verificação. Se >1 mm fazer nova correção; se <1 mm tratar. 

10. Nos dias subsequentes posicionar diariamente as marcas do isocentro de tratamento 

e repetir as etapas anteriores. 

11. Terminada a entrega da dose nos campos de tratamento, adquirir a imagem do 

paciente na posição atual. Não corrigir. Somente finalizar a aquisição para garantir o 

salvamento da imagem para posterior avaliação do movimento intrafração. 

 

Caso o paciente esteja frequentemente apresentando gases na imagem, é importante 

que o tecnólogo avise a enfermeira e ao médico para tomar medidas que evitem esta 

condição. O uso de medicamentos antigases pode facilitar esse processo. 
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A dosimetrista e o físico médico deverão ser solicitados caso a fusão dos fiduciais 

fiquem incoerentes. Se persistir, deve-se discutir com a equipe a necessidade de uma 

tomografia para replanejamento. 

 

4 – Resultado Esperado 

 

  Espera-se que o POP traga mais segurança na entrega do tratamento garantindo 

maior precisão no acerto do alvo. 

 

Este POP será impresso juntamente com a ficha técnica de cada paciente para que os 

profissionais coloquem as observações pertinentes em cada fração de tratamento. 



 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O movimento da próstata e o entendimento dos fatores que podem 

influenciá-lo são fundamentais para a utilização de margens adequadas no volume 

de planejamento. Assim, é primordial que os serviços de radioterapia analisem o 

movimento interfração da próstata e, sobretudo, avaliem o preparo de bexiga e reto 

recomendado ao paciente a fim de reduzir a distensão do reto. Recomenda-se que a 

irradiação seja realizada em menor tempo possível permitindo menores 

deslocamentos relacionados ao movimento intrafração. 

Considerando os resultados desta pesquisa, observou-se que o 

deslocamento referente ao movimento intrafração é menor em relação aos 

deslocamentos do movimento interfração da próstata. Além disso, a movimentação 

na direção da lateral é consideravelmente inferior à direção longitudinal e vertical 

corroborando com outros estudos. Margens maiores podem ser utilizadas na direção 

vertical e longitudinal devido à variabilidade da próstata nesta direção. Apesar disso, 

como a próstata está localizada entre a bexiga e o reto, habitualmente se emprega 

margens menores principalmente na direção posterior com intuito de reduzir a 

irradiação do reto.  Por meio dos dados obtidos nesta pesquisa pode-se inferir que, 

quanto menor a presença de gases retais na imagem de raios X de localização, 

menor o deslocamento da próstata e, quanto menor o tempo de tratamento, menor 

será o deslocamento intrafração.  

Este trabalho foi o primeiro em nível nacional que analisou a 

movimentação interfração da próstata e a relação com a presença de gases nas 

imagens e o movimento intrafração da próstata em função do tempo de tratamento. 

Um dos destaques desta pesquisa foi à instrução ao paciente a caminhar 

diariamente antes de cada irradiação. Chama atenção que nas frações que os 

pacientes relataram não ter caminhado a diferença espacial interfração e intrafração 

foi superior a três milímetros. É relevante avaliar em uma amostra maior com um 

grupo controle o impacto da orientação da caminhada com a finalidade de eliminar 

os gases antes da irradiação. Enquanto isso é prudente orientar aos pacientes em 

tratamento de próstata no regime hipofracionado que realizem a caminhada antes da 

irradiação. 
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A análise da movimentação da próstata foi realizada considerando o 

deslocamento obtido através da fusão da imagem de raios X de posicionamento com 

a radiografia reconstruída digitalmente, sendo que, a fusão destas imagens foi 

realizada utilizando-se os fiduciais implantados na próstata. Seria de grande valia, 

num trabalho futuro, considerar a distância entre os marcadores fiduciais, pois esses 

materiais podem migrar dentro da próstata durante o tratamento interferindo na 

avaliação do movimento. 

Como resultado deste estudo um protocolo operacional padrão foi 

produzido como proposta de aprimoramento para a instituição estudada com a 

finalidade de aperfeiçoar os tratamentos hipofracionados com localização por fiducial 

prostático.  

Tendo em vista a amostra deste estudo, a confirmação de alguns 

achados ficou prejudicada. No entanto, trata-se de um estudo de múltiplos casos 

cujo objetivo era analisar a movimentação da próstata avaliando cada aspecto 

proposto em cada caso individualmente através da triangulação das evidências. 

Sugerem-se, com base nas evidências encontradas neste trabalho, outros estudos 

com amostras mais representativas para avaliar o movimento da próstata nesta 

instituição utilizando-se dessa modalidade de IGRT e com o protocolo operacional 

padrão que será proposto. Frente ao exposto, será possível quantificar mais 

fielmente a margem do volume de planejamento que deve ser utilizada nos 

tratamentos hipofracionados com localização por fiducial prostático. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

Eu, Prof. Dorival Menegaz Nandi (pesquisador responsável), juntamente 

com a pesquisadora Cintia Mara da Silva, mestranda em Proteção Radiológica, do 

Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, estamos desenvolvendo a pesquisa 

intitulada Análise da movimentação da próstata com fiduciais na radioterapia guiada 

por imagem, que tem como objetivo analisar a variação do movimento da próstata 

na radioterapia guiada por imagem localizada por fiducial em tratamentos 

hipofracionados. Acreditamos que o estudo possibilitará demonstrar a variação da 

próstata durante o tratamento de radioterapia com fiducial prostático e ainda 

relacionar o preparo de intestino e bexiga com essa variação de movimento.  

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste estudo e, por meio deste 

termo de consentimento, em duas vias por nós assinadas, certificá-lo da garantia do 

anonimato de seu nome e da instituição. Sua participação na pesquisa ocorrerá 

respondendo a uma entrevista diariamente antes do seu tratamento relacionada ao 

preparo de intestino e bexiga. Para que o estudo seja possível, será necessária a 

colaboração do senhor de modo que se comprometa a realizar as orientações 

relacionadas ao preparo solicitado para a tomografia de planejamento e também 

durante tratamento. 

Você tem a liberdade de recusar participar do estudo ou, caso aceite 

participar, de retirar o seu consentimento a qualquer momento, uma vez que sua 

participação é voluntária. A recusa ou desistência da participação do estudo não 

implicará sanção, prejuízo, dano ou desconforto e não haverá qualquer prejuízo à 

continuidade de seu tratamento na instituição. A pesquisa apresenta mínimo risco 

adicional inerente ao tratamento de radioterapia. Esse risco pode estar vinculado ao 

constrangimento em responder às questões relacionadas ao preparo de bexiga e 

reto. Os aspectos éticos e a confidencialidade das informações fornecidas, relativos 

à pesquisa com seres humanos, serão respeitados de acordo com as diretrizes e 

normas regulamentadoras da Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, 

aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. Essa pesquisa foi submetida ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do CEPON parecer 1.883.466.   
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O material coletado durante as entrevistas poderá ser consultado sempre 

que você desejar, mediante solicitação. Os dados serão utilizados exclusivamente 

em produções acadêmicas, como apresentação em eventos e publicações em 

periódicos científicos.  

Os pesquisadores Dorival Menegaz Nandi e Cintia Mara da Silva estarão 

disponíveis para quaisquer esclarecimentos no decorrer do estudo pelo telefone (48) 

88325731, pelos e-mails xcintiahx@gmail.com; dnandi@ifsc.edu.br. 

 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Dorival Menegaz Nandi 

Pesquisador responsável 

Cintia Mara da Silva 

Pesquisadora principal 

 

Nesses termos e considerando-me livre e esclarecido sobre a natureza e 

objetivo desta pesquisa proposta, consinto minha participação voluntária, 

resguardando à autora do projeto a propriedade intelectual das informações geradas 

e expressando a concordância com a divulgação pública dos resultados, garantida o 

anonimato. 

 

 
Codinome:  

RG:  CPF:  

Assinatura do participante:  

Assinatura da pesquisadora:  Data:___/___/___ 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

Admitindo-se as seguintes proposições: 1) O tratamento de radioterapia 

localmente nos tumores de próstata tem apresentado benefício em esquemas 

hipofracionados; 2) Os órgãos adjacentes à próstata (bexiga e reto) movimentam-se 

e variam intrafração e interfração podendo ocasionar uma modificação na 

distribuição da dose absorvida em relação à dose planejada para o tratamento; 3) A 

radioterapia guiada por imagem associada à implantação de fiduciais prostáticos 

possibilita a fusão com a tomografia de planejamento demonstrando a 

movimentação da próstata e correção dessa movimentação imediatamente antes da 

entrega da dose, questiona-se: qual a movimentação da próstata na radioterapia 

guiada por imagem com localização por marcadores fiduciais prostáticos?  

 

Objetivo geral 

Analisar o movimento translacional da próstata na radioterapia guiada por 

imagem com localização por marcadores fiduciais em tratamentos hipofracionados. 

 

Objetivos específicos 

 Descrever o movimento interfração e intrafração da próstata com 

localização por marcadores fiduciais. 

 Verificar a relação dos gases retais nas imagens adquiridas durante o 

tratamento com o movimento interfração da próstata. 

 Aferir o tempo decorrido em cada fração do tratamento e sua relação 

com o movimento intrafração da próstata. 

 Propor aprimoramento do protocolo adotado pela instituição para 

tratamento de tumor de próstata hipofracionado com localização por 

marcadores fiduciais. 
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Tipo de pesquisa 

Caracteriza-se como aplicada quanto à sua natureza, da forma de 

abordagem do problema quali-quantitativa, quanto aos objetivos em descritiva e do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos do tipo estudo de caso.  

 

Procedimento de coleta de dados 

Optou-se por estudar os pacientes que irão realizar radioterapia na 

próstata no esquema hipofracionado guiada por imagem por meio da localização por 

fiducial prostático. A coleta de dados acontecerá somente após a aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura do paciente por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Serão utilizadas três fontes de evidência para a 

pesquisa, mostradas no Quadro 1: entrevista, inspeção de imagens e registro em 

arquivo.  

 

Quadro 1 - Fonte de evidências 

Fonte de evidência Observação 1 Observação 2 

Entrevista 
Questões relacionadas ao 

preparo prévio 

Enchimento da bexiga 
Esvaziamento do reto 
Caminhada de 5min 

Inspeção de imagens 
Achados na imagem pré- 

tratamento 
Presença de gases 

 

Registro em arquivo 
Relatório do ExacTrac® e 

análise off line das imagens 
Dados relativos ao 

deslocamento da próstata 

 

a) No primeiro dia de tratamento, o paciente será orientado pela 

enfermeira do serviço conforme recomendação já feita para tomografia 

de planejamento. 

b) Em seguida, a pesquisadora lhe fará o convite para participar do 

estudo esclarecendo as questões pertinentes e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

c) As etapas 1 e 2 serão realizadas somente no primeiro dia de 

tratamento. 
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d) A entrevista será feita antes de cada fração do tratamento para 

verificar a reprodutibilidade do preparo solicitado pela enfermeira.  

e) Na sala de tratamento, o paciente será posicionado pelas marcas do 

isocentro e os acessórios de imobilização utilizados na tomografia para 

planejamento. 

f) Em seguida, serão adquiridas duas imagens de raios X pelo sistema 

ExacTrac® para fusão com a tomografia de planejamento.  

g) A fusão deverá ser feita pela ferramenta “Automatic Fuse Markers”. 

Caso o sistema não consiga fazer a fusão automaticamente, o 

operador deverá fazer manualmente conforme recomendação que 

consta no manual do software.  

h) Então, o sistema irá apontar o deslocamento translacional necessário 

para os fiduciais ficarem registrados e na posição desejada (com base 

na tomografia de planejamento).  

i) As imagens de verificação deverão ser feitas até que o erro residual 

esteja menor que 1 milímetro. 

j) Conforme protocolo institucional, após a entrega total da dose de 

tratamento, deverá ser feita nova aquisição para averiguação do 

deslocamento durante o tratamento (movimento intrafração).  As 

etapas 6 e 7 serão repetidas. 

k) As etapas 3 a 9 serão repetidas diariamente durante o tratamento do 

paciente. 

l) A análise das imagens foi feita pela pesquisadora seguindo o roteiro 

de inspeção de imagens. O propósito é correlacionar os achados em 

cada imagem de raios X com o relato do paciente referente ao preparo 

de bexiga e reto realizado.  

m) Ao final do tratamento, o software será capaz de gerar um relatório 

apontando o deslocamento translacional apresentado em cada fração 

do tratamento com base na localização por fiducial. Para obter os 

valores relacionados ao deslocamento translacional considerando 
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anatomia óssea, a pesquisadora realizou a fusão off-line. Assim, foi 

possível obter os valores da movimentação da próstata. 

 

Organização da coleta de dados 

Inicialmente, os dados coletados na entrevista, na inspeção de imagens e 

nos relatórios do IGRT serão tabulados em planilha eletrônica para que a 

pesquisadora possa fazer a triangulação das informações e analisar cada caso 

individualmente. Serão elaborados gráficos apontando o sentido da variação do 

movimento interfração e intrafração da próstata bem como observações relevantes 

para o aprimoramento do protocolo institucional. 

 

Análise dos dados e relatório final 

Será adotada a abordagem descritiva para relato do estudo de caso 

individualmente. A entrevista e a inspeção de imagens serão analisadas de acordo 

com a síntese cruzada dos dados, e o relatório do IGRT corroborará com as outras 

evidências, auxiliando na triangulação dos dados. O relatório final acerca da 

movimentação da próstata será apresentado para a comunidade científica como 

dissertação escrita e apresentação oral como parte dos requisitos para obtenção do 

título de mestre em proteção radiológica. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Roteiro individual de entrevista sobre o preparo de bexiga e reto para 

tratamento de radioterapia com marcadores fiduciais prostático. 

 

Questão norteadora: Qual a movimentação da próstata nos pacientes 

tratados com radioterapia guiada por imagem com marcadores fiduciais prostático? 

 

Nome do participante: ________________________________________________________ 

Data:___/___/___ 

Fração do tratamento: 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 
 

 

 

 

1. Você conseguiu evacuar hoje?  

R.: _________________________________________________________________ 

2. Quantos mililitros de água você tomou? 

R.: _________________________________________________________________ 

3. Está sentindo vontade de urinar? 

R.: _________________________________________________________________ 

4. Fez a caminhada de 5 minutos?  

R.: _________________________________________________________________ 

5. Tem seguido a orientação de alimentação saudável e sem ingesta excessiva de 

gordura, doces e alimentos fermentativos? 

Sim (   ) Não (   ) R.: ________________________________________________ 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE INSPEÇÃO DAS IMAGENS 

Roteiro individual de observação de gases na imagem de raios X adquirida na sala 

de tratamento de radioterapia com marcadores fiduciais prostático.  

 

Graduação Característica da imagem 

0 Sem presença de gases 

1 Acúmulo de gases de até 2cm 

2 Acúmulo de gases superior a 2cm 

 

Questão norteadora: Qual a movimentação da próstata nos pacientes tratados com 

radioterapia guiada por imagem com marcadores fiduciais prostático? 

 

Codinome do participante: ________________________________________________________ 

Data:___/___/___ 

Fração Imagem do tubo 1 Imagem do tubo 2 Graduação 

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 F – TABELA DOS DADOS RELATIVOS A ENTREVISTA – 
CASO A 

 

Perguntas 

 

Frações 

 

Frações 

Conseguiu 

evacuar? 

Quantos 

ml(s) de 

água 

tomou? 

Está 

sentindo 

vontade de 

urinar? 

Fez 

caminhada 

de 5 

minutos? 

Alimentação 

saudável? 

1 Sim 1000 Sim Sim Sim 

2 Sim 1000 Sim Sim Sim 

3 Sim 1000 Sim Sim Sim 

4 Sim 1000 Sim Sim Sim 

5 - - - - - 

6 Sim 750 Sim Sim Sim 

7 Sim 1000 Sim Sim Sim 

8 Sim 1000 Sim Sim Sim 

9 Sim 1000 Sim Sim Sim 

10 Sim 750 Sim Sim Sim 

11 Sim 1000 Sim Sim Sim 

12 Sim 1000 Sim Sim Sim 

13 Sim 1000 Sim Sim Sim 

14 Sim 1000 Sim Sim Sim 

15 Sim 1000 Sim Sim Sim 

16 Sim 1000 Sim Sim Sim 

17 Sim 1000 Sim Sim Sim 

18 Sim 1000 Sim Sim Sim 

19 Sim 1000 Sim Sim Sim 

20 Sim 1000 Sim Sim Sim 
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APÊNDICE G – TABELA DOS DADOS RELATIVOS A ENTREVISTA – 
CASO B 

 

 

 

 

 

Perguntas 

 

Frações 

 

Frações 

Conseguiu 

evacuar? 

Quantos 

ml(s) de 

água 

tomou? 

Está 

sentindo 

vontade de 

urinar? 

Fez 

caminhada 

de 5 

minutos? 

Alimentação 

saudável? 

1 Sim 1000 Sim Sim Sim 

2 Sim 1000 Sim Sim Sim 

3 Sim 1000 Sim Sim Sim 

4 Não 1000 Sim Sim Sim 

5 Sim 1000 Sim Sim Sim 

6 - - - - - 

7 Sim 800 Sim Sim Sim 

8 Sim 1000 Sim Sim Sim 

9 Sim 1000 Sim Sim Sim 

10 Sim 1000 Sim Sim Sim 

11 Sim 1000 Sim Não Sim 

12 Sim 1000 Sim Sim Sim 

13 Sim 1000 Sim Sim Sim 

14 Não 1000 Sim Sim Sim 

15 Sim 1000 Sim Sim Sim 

16 Sim 1000 Sim Sim Sim 

17 Sim 1000 Sim Sim Sim 

18 Sim 1000 Sim Sim Sim 

19 Sim 1000 Sim Sim Sim 

20 Sim 1000 Sim Sim Sim 
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APÊNDICE H – TABELA DOS DADOS RELATIVOS A ENTREVISTA – 
CASO C 

  

Perguntas 

 

Frações 

 

Frações 

Conseguiu 

evacuar? 

Quantos 

ml(s) de 

água 

tomou? 

Está 

sentindo 

vontade de 

urinar? 

Fez 

caminhada 

de 5 

minutos? 

Alimentação 

saudável? 

1 Sim 1000 Sim Sim Sim 

2 Sim 1000 Sim Sim Sim 

3 Sim 1000 Sim Sim Sim 

4 Sim 1000 Sim Sim Sim 

5 Sim 1000 Sim Sim Sim 

6 Sim 1000 Sim Sim Sim 

7 Sim 1000 Sim Não Sim 

8 Sim 1000 Sim Não Sim 

9 Sim 1000 Sim Sim Sim 

10 Sim 1000 Sim Sim Sim 

11 Sim 1000 Sim Sim Sim 

12 Sim 1000 Sim Sim Sim 

13 Sim 1000 Sim Sim Sim 

14 Sim 1000 Sim Sim Sim 

15 Sim 1000 Sim Sim Sim 

16 Sim 1000 Sim Não Sim 

17 Sim 1000 Sim Sim Sim 

18 Sim 1000 Sim Sim Sim 

19 Sim 1000 Sim Sim Sim 

20 Sim 1000 Sim Sim Sim 
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APÊNDICE I – TABELA DOS DADOS RELATIVOS A ENTREVISTA – 
CASO D 

 

 

 

 

 

Perguntas 

 

Frações 

 

Frações 

Conseguiu 

evacuar? 

Quantos 

ml(s) de 

água 

tomou? 

Está 

sentindo 

vontade de 

urinar? 

Fez 

caminhada 

de 5 

minutos? 

Alimentação 

saudável? 

1 Sim 1000 Sim Sim Sim 

2 Sim 1000 Sim Sim Sim 

3 Sim 1000 Sim Sim Sim 

4 Sim 1000 Sim Sim Sim 

5 Sim 1000 Sim Sim Sim 

6 Sim 1000 Sim Sim Sim 

7 Sim 1000 Sim Sim Sim 

8 Não 800 Sim Sim Sim 

9 Sim 1000 Sim Sim Sim 

10 Sim 1000 Sim Sim Sim 

11 Sim 1000 Sim Sim Sim 

12 Sim 1000 Sim Sim Sim 

13 Sim 800 Sim Sim Sim 

14 Sim 1000 Sim Sim Sim 

15 Não 1000 Sim Sim Sim 

16 Sim 1000 Sim Não Sim 

17 Sim 1000 Sim Sim Sim 

18 Sim 1000 Sim Sim Sim 

19 Sim 1000 Sim Sim Sim 

20 Sim 1000 Sim Sim Sim 



 
 

 

ANEXOS 

 



 
 

ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – ORIENTAÇÕES DA INSTITUIÇÃO PARA PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA  

• Você pode ter vida social normal, sair, ir a festas, passeios, dançar, manter atividade 

sexual. 

• O tratamento é realizado de segunda a sexta feira, é importante a assiduidade e no 

caso de falta é necessário que seja avisado antecipadamente. 

• O horário do tratamento é programado pelas técnicas no setor AL. 

• Proteja a área irradiada do Sol. 

• Compareça às consultas de revisões médicas. 

• Mantenha a pele seca e livre de irritações. Evite as roupas justas e tecidos sintéticos, 

lycra ou jeans, e dê preferência ao algodão. 

• Evite fumar e consumir bebida alcoólica durante o tratamento. 

• O uso de medicamentos deve feito ser por indicação médica. 

• Somente use produtos na área irradiada que tenham sido recomendados pela 

enfermeira ou médico do setor de radioterapia. 

• Use diariamente compressas do chá de camomila (frio) durante 15 minutos na área 

irradiada e banho de assento. 

• Aplique o creme Barreira nas áreas irradiadas diariamente. O mesmo deve ser 

removido antes da aplicação de radioterapia. Disponível na Farmácia Magistrale. 

• Esvazie a bexiga 1 hora antes de tratar; após o esvaziamento iniciar a ingestão de 5 

(cinco) copos de água (copo plástico de 200 ml), aproximadamente 1 litro. 

• Evacue, se possível, antes de tratar (aproximadamente 2 (duas) a 3 (três) horas 

antes). 

• Limpe a bolsa em caso de possuir colostomia, antes do tratamento.   

• Sempre que for ao banheiro não usar papel higiênico, fazer higiene com água e 

sabonete neutro e secar com pano limpo.  
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ANEXO C – PROTOCOLO DA INSTITUIÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO 
DA PRÓSTATA POR FIDUCIAL 

1. No primeiro dia deslocar para o isocentro de tratamento a partir das marcas da 

tomografia conforme orientação da ficha técnica. Marcar a posição do isocentro. 

Anotar o vertical da mesa. 

2. Fazer imagem para verificação on-line do posicionamento utilizando fusão fiducial 

surrogate. 

3. Após a aquisição com os dois tubos, ajustar o janelamento das imagens com ROI 

priorizando o fiducial. 

4. Fazer reconhecimento automático dos marcadores (Marker Detection Automatic). 

5. Visualizar rapidamente se o marcador  ficou centralizado em cada um dos fiduciais. 

6. Fazer fusão dos marcadores (Fusion Marker). 

7. Aplicar deslocamento apresentado na fusão. 

8. Fazer a imagem de correção. Se >1 mm fazer nova aquisição; se <1 mm tratar. 

9. Nos dias subsequentes posicionar diariamente as marcas do isocentro de tratamento 

utilizando o vertical da mesa pré-definido e repetir as etapas anteriores para a fusão. 

10. Terminada a entrega da dose nos campos de tratamento, adquirir a imagem do 

paciente na posição atual. Não corrigir. Somente finalizar a aquisição para garantir o 

salvamento da imagem. 

 

FRAÇÃO DATA IMAGEM PRÉ 
TRATAMENTO 

IMAGEM PÓS 
TRATAMENTO 

TÉCNICAS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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