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Resumo: O trabalho teve como objetivo verificar os deslocamentos relativos entre o paciente e o 
isocentro do aparelho baseados na reprodutibilidade de posicionamento e estimar as margens de 
PTV dos tratamentos radioterápicos de câncer de próstata. Os resultados de deslocamentos foram 
obtidos por meio de uma amostra de 30 pacientes nos sentidos vertical, longitudinal e lateral e 
indicaram valores de -0,03 ± 0,48 cm, 0,12 ± 0,47 cm e 0,02 ± 0,53 cm respectivamente. Foram 
calculadas as margens de PTV, resultando em valores de 0,97 cm para direção vertical, 0,85 cm para 
longitudinal e 0,98 cm para lateral.  
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Abstract: The work aimed to verify the relative displacements between the patient and the isocenters 
of the device based on the reproducibility of positioning, and estimates a PTV margins of radiotherapy 
treatments for prostate cancer. The results of displacements were obtained from a sample of 30 
patient and showed values in vertical, longitudinal and lateral directions -0.03 ± 0.48 cm, 0.12 ± 0.47 
cm and 0.02 ± 0.53 cm, respectively. PTV margins were calculated resulting in 0.97 cm for vertical 
direction, 0.85 cm for longitudinal, and 0.98 cm for lateral. 
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Introdução: O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais incidente no Brasil e a radioterapia 
é uma importante opção de tratamento para essa doença [1]. No planejamento da radioterapia, o 
radioncologista faz, pelas imagens de Tomografia Computadorizadas (TC), o delineamento do volume 
tumoral visível e/ou palpável, chamado de GTV (do inglês, Gross Tumor Volume), e a ele são 
acrescidas margens para doenças subclínicas, conhecida como CTV (do inglês, Clinical Target 
Volume). Ao CTV é adicionada uma margem para incertezas de posicionamento e movimentos 
internos de órgãos, o PTV (do inglês, Planning Target Volume) [2], que será feito o planejamento 
conformal da dose de radiação adequada a cada objetivo de tratamento. É indispensável que haja 
rigor na reprodução diária da posição planejada do paciente. Durante o tratamento, são feitas as 
aquisições das imagens portais, nas projeções AP (Ântero-Posterior) e LD (Lateral Direito) por meio 
do OBI (do inglês, On Board Imager), para que seja feita a conferência das imagens obtidas com as 
imagens de referência da TC de planejamento. Ambas são fusionadas e é feito o deslocamento da 
mesa para a correção da localização do isocentro do tratamento (lateral, longitudinal e vertical).  
O trabalho teve como objetivos avaliar os deslocamentos do posicionamento do paciente em relação 
ao isocentro do aparelho e estimar, através destes, as margens de PTV para pacientes submetidos 
ao tratamento de radioterapia de câncer de próstata.  
 
Material e Método: No presente trabalho foi utilizado a Tomografia Computadorizada (TC) da marca 
Siemens, modelo Emotion 6, o software Eclipse 10.0 para os planejamentos o software Offline 
Review e o Acelerador Linear Varian, modelo 23EX com sistema de imagens OBI (On-Board Imager).  
Foram coletados os valores de desvios de posicionamento do paciente de 30 pacientes submetidos a 
tratamentos radioterápicos de câncer de próstata, entre os meses de agosto de 2015 a janeiro de 
2016, com doses ministradas entre 66 e 74 Gy, fracionadas em 33 ou 37 aplicações. Estes valores 
foram retirados da comparação de imagens de OBI e imagens de referência da TC, totalizando 424 
imagens e 636 desvios (lateral, longitudinal e vertical).  
Há na literatura diversas maneiras de calcular a margem do PTV. De acordo com Van Herk, a 
equação (1) permite o cálculo da margem de PTV para um nível mínimo de dose no CTV de 95 % da 
prescrição em 90 % dos pacientes [4]. 

M = 2,5Σ + 0,7σ  (1) 

onde Σ é o desvio padrão do erro sistemático e σ é o desvio padrão do erro aleatório que são obtidos 
a partir dos desvios de isocentro. [4]. 
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Resultados: De forma a avaliar os deslocamentos, foi realizada análise estatística com a média e 
desvio padrão para distribuição normal. Foram obtidos deslocamentos nas direções vertical  
-0,03 ± 0,48 cm, longitudinal 0,12 ± 0,47 cm e lateral 0,02 ± 0,53 cm.  
Também foi realizada análise quantitativa que demonstrou uma maior ocorrência de zero de 
deslocamento nas três direções. Estes dados quantitativos são mostrados na Figura 1 abaixo. 

 

Figura 1- Análise quantitativa dos deslocamentos nas direções: Vertical (em AZUL), Longitudinal (em LARANJA) e Lateral (em 
VERDE) 

De acordo com o método de Van Herk, primeiramente foram calculados a média e o desvio padrão 
dos deslocamentos por paciente, sendo o erro sistemático obtido pela média de todas as médias. O 
desvio padrão da média por paciente é uma estimativa do desvio padrão do erro sistemático (Σ), já o 
desvio padrão do erro aleatório (σ) é estimado pela raiz quadrática média do desvio padrão de todos 
os pacientes.  

Na Tabela 2 estão os valores do desvio padrão do erro sistemático (Σ) e aleatório (σ) e as margens 
calculadas do PTV, obtidas através da equação 1. 
 

Tabela 1 - Resultados das margens do PTV 

 Vertical (cm) Longitudinal (cm)  
 

Lateral (cm) 

Σ 0,27 0,22 0,28 

σ 0,40 0,43 0,41 

Margem do PTV 0,97 0,85 0,98 

 
Discussão e Conclusões: Pela análise quantitativa, foi avaliado que apesar de uma ocorrência 
maior de zero nos deslocamentos, a Figura 1 apontou grande incidência de 0,2 cm de deslocamento 
nas direções vertical e longitudinal, e na lateral houve alta ocorrência em 0,4 cm.  
Pela análise estatística, os resultados indicam que, obtiveram-se deslocamentos médios baixos e 
apontam que 95,4 % dos deslocamentos estão entre ± 1,1 cm no sentido vertical, ± 0,9 cm no sentido 
longitudinal e ± 1,0 cm no sentido lateral.  

Por recomendações do RTOG 0534, o serviço utiliza valores de margens de PTV de 0,7  cm para o 
sentido posterior (próximo ao reto) e 1 cm para as demais direções.  
Os resultados apontam que os valores calculados de margens de PTV nas direções longitudinal e 
lateral estão de acordo com os valores utilizados pelo serviço, porém, para a direção vertical, é 
necessário desenvolver como trabalho futuro, uma discretização dos sentidos anterior e posterior 
para que se determine a margem a ser utilizada próximo ao reto.  
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