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Resumo 
O desenvolvimento de tecnologias como blocos compensadores, MLC, aceleradores com altas taxas de 
dose, sistemas de planejamentos (TPS), entre outros, permitiram que novas técnicas de tratamento em 
radioterapia fossem criadas. Tais técnicas tem a capacidade de modular a fluência de radiação de um 
feixe (IMRT, VMAT), ou entregar muita dose em poucas frações ou frações únicas (SRS). Seguindo a 
mesma tendência, o controle de qualidade dos planejamentos passou a ser mais complexo. É necessário 
que se avalie a fluência entregue pelo acelerador. Seus níveis de dose e sua distribuição espacial devem 
coincidentes com a fluência calculada pelo TPS. A aquisição de novos dispositivos detectores que 
possam auxiliar no controle da qualidade dos tratamentos é fundamental para a aplicação dessas 
técnicas. Portal Vision é um dispositivo EPID que possui a capacidade de operar tanto em modo de 
imagem como em modo dosimétrico, com licença para Portal Dosimetry. Para avaliar planejamentos em 
IMRT, o dispositivo é irradiado utilizando o planejamento e então a fluência medida é comparada com a 
fluência calculada, por análise gama. O objetivo deste trabalho foi realizar os testes de comissionamento 
deste dispositivo. 
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Abstract  
The development of technologies compensator blocks, MLC, high dose rate accelerators, treatment 
planning systems, among others, permitted that new treatment techniques in radiotherapy were created. 
Such techniques have the capacity to modulate radiation beam fluency (IMRT, VMAT), or to deliver high 
doses in few fractions or unique fractions (SRS). Following the same tendency, quality control of planning 
became more complex. It is necessary to evaluate the fluency delivered by the accelerator. Its levels of 
does and its spatial distribution should co-occur with the fluency calculated by TPS. Acquisition of new 
detector devices in quality control of treatments is fundamental to apply techniques. Portal Vision is a 
device EPID has the capacity to operate either in image mode or dosimetry mode, with the allowance of 
Portal Dosimetry. To evaluated planning in IMRT, the device is irradiated using planning e, therefore, the 
fluency measured is compared with calculated fluency, through gama analysis. The aim of this work was to 
perform tests of commissioning of this device. 
Keywords: Portal Dosimetry, IMRT, linearity, reproducibility. 
 
1.Introdução 

Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) 
possui a capacidade de conformar a distribuição 
de dose através da modulação da intensidade do 
feixe, gerada pela movimentação de lâminas ou 
blocos com diferentes espessuras, formando 
gradientes de dose que conformam a lesão e 
protegem órgãos de risco. 

Com o aumento no número de variáveis para 
realizar o tratamento e a dificuldade de conferência 
manual do cálculo de dose do sistema de 
planejamento tridimensional, o controle de 
qualidade (QA) passou a ser necessário para cada 
paciente. 

Para este QA é necessário utilizar detectores de 
dose planar: filme radiocrômico, dispositivos de 
imagem portal (EPID) e detectores bidimensionais 
de câmara de ionização ou diodo. 

O Portal Dosimetry Varian aS1000 é um detector 
planar de silício amorfo (aSi) com uma licença de 
cálculo de dose. A comparação de planos é 
realizada no TPS Eclipse V13.1 que calcula a 
fluência no detector, chamada dose predita. 

É um dispositivo que proporciona verificação 
rápida

1
 dos parâmetros fundamentais para 

realização de IMRT. 
 

2.Objetivo 
Comissionar e avaliar as características do 

dispositivo detector do Portal Dosimetry, para que 
possa ser utilizado em QAs de planejamentos de 
IMRT. 

 
3.Materiais e Métodos 

Foi utilizado um Portal Vision (PV) Varian 
aS1000, matriz de detecção de 1024 x 768 pixels 
(0,392 mm de resolução por pixel), com Exact Arm 
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(braço robótico) acoplado em um acelerador iX 
séries, Varian com colimador multilâminas  (MLC) 
de 80 lâminas. 
Os testes realizados foram gerados e comparados 
utilizando TPS (Sistema de Planejamento de 
Tratamento) Varian Eclipse V13.1. Os testes 
realizados estão listados abaixo. 

   3.1– Calibração do Portal Vision 

A aquisição de imagens portal é feita com modo de 
imagem integrada. A calibração do dispositivo para 
imagem integrada, consiste em medir o campo 
escuro (dark field) e o campo de preenchimento 
(flood field), tais medições corrigirão o ruído 
eletrônico produzido pelo background e a variação 
de sensibilidade de cada detector, 
respectivamente

2
. A calibração em termos de dose 

é realizada em uma configuração específica de 
campo 10 cm x 10 cm, distância fonte até detector 
(DFD) = 100 cm, com 100 unidades monitoras 
(UM) igual a 100 UC (unidade de calibração)

2
. Esta 

calibração foi realizada com todas as taxas de 
dose disponíveis nos aceleradores lineares e foi 
utilizada somente a energia de 6 MV. 

   3.2 – Comissionamento e Caracterização do 
EPID 

Os testes a seguir têm como objetivo comissionar 
e avaliar as características de resposta do 
dispositivo em relação a um feixe de radiação 
conhecido, identificando se o seu comportamento 
está em concordância com as especificações do 
fabricante. 

   3.2.1 – Linearidade com a Dose. 

Fixado um campo 10 cm x 10 cm à distância de 
100 cm de DFD com taxa de dose de 400 UM/min. 
Em seguida foram obtidas imagens para fótons 
com energia de 6 MV variando as unidades 
monitoras com valores de: UM = 1; 2; 5; 10; 20; 50; 
100; 200. Os valores de resposta foram medidos 
no raio centrar fixado na origem do sistema de 
coordenadas (0,0,0). 

   3.2.2 – Dependência Direcional  

Foram feitas exposições com 50 UM por 
exposição, variando o ângulo do gantry de 0° a 
345°, de 45° de intervalo, em um campo 10 cm x 
10 cm , DFD = 100 cm  e taxa de dose de 300 
UM/min. 

   3.2.3 – Resposta em Função da Distância. 

Variando de 100 cm à 160 cm em intervalos de 10 
cm, para um campo 10 cm x 10 cm com 50 UM e 
300 UM/min de taxa de dose, foi avaliada a 

resposta do dispositivo em relação ao valor 
esperado. 

3.2.4 – Reprodutibilidade. 

Avaliação da reprodutibilidade dos valores de dose 
na origem do sistema de coordenadas (0,0,0) para 
valores de 100 UM, com 100 cm de distância fonte 
superfície e taxa de dose de 300 UM/min. 

3.2.5 – Influência com a Taxa de Dose. 

Verificar se há influência na resposta da leitura de 
dose com a variação da taxa de dose de 100 
UM/min à 600 UM/min com incremento de 100 
UM/min, para DFD de 100 cm, campo 10 cm x 10 
cm e 100 UM. 

   4.Resultados 
  Os resultados dos testes apresentados fazem 
parte dos testes de comissionamento e 
caracterização do detector de Silício Amorfo (aSi).  
Para avaliar a Dose relacionada em cada um dos 
testes foi utilizada a ferramenta Point Dose, que 
apresenta a dose no ponto de medição em 
Unidades de Calibração. Todas as medidas foram 
tomadas no eixo central de cada um dos campos. 
Outra ferramenta utilizada foi o Digital Graticule, 
que auxiliou na precisão do posicionamento da 
ferramenta mencionada anteriormente. As duas 
ferramentas mencionadas estão na aba Portal 
Dosimetry no Eclipse. 
 
4.1 - Linearidade com Dose 
 
Neste teste foi avaliada a linearidade de resposta 
do detector com a variação da dose. Portanto o 
gráfico de Unidade Monitora versus Unidade de 
Calibração deve corresponder a uma reta. 
 
Tabela 1: Variação da unidade monitora em função da 
leitura em unidade de calibração 

Unidade Monitora UC 

1 1,031 
2 2,072 
5 5,127 
10 10,206 
20 20,387 
50 50,890 
100 101,735 
200 203,529 
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Gráfico 1: Linearidade da Dose 

 
4.2 - Dependência Direcional 
 

Neste teste o gantry foi rotacionado em oito 
ângulos diferentes, onde buscou a resposta do 
detector. 
 
Tabela 2: Valores de leitura para diferentes ângulos  

Ângulo (°) UC 

0 100,826 
45 100,786 
90 100,947 
135 102,206 
180 101,863 
225 101,966 
270 101,69 
315 101,166 

 
4.3 - Resposta em Função da Distância 
  
O feixe de radiação por ter formato cônico, o raio 
do cone aumenta com o aumento da distância da 
fonte ao detector, a consequência é a variação da 
dose que diminui com lei do inverso do quadrado 
da distância (IQD). Os valores foram obtidos 
através de medições feitas no eixo central do feixe. 
Em seguida foram apresentados desvios dos 
valores medidos em relação ao valor esperado. 
Para terminar foi feita a reta de regressão 1/SSD

2
 

em função da UC.  
 
Tabela 3: Comparação da correção do inverso do quadrado 
da distância medida em relação a correção teórica  

SDD UC medido UC esperado Δ (%) 

100 49,975 50 0,05 

110 41,458 41,322 -0,33 

120 35,07 34,722 -1,00 

130 29,782 29,586 -0,66 

140 25,782 25,51 -1,07 

150 22,475 22,222 -1,14 

160 19,831 19,531 -1,54 

 

 
Gráfico 2: Relação de 1/SSD

2
 por UC 

 

4.4 – Reprodutibilidade 
 
No teste de reprodutibilidade o dispositivo detector 
foi exposto 50 vezes com 100 UM, com DFD = 100 
cm e campo 10 cm x 10 cm. Os valores tabelados 
não serão apresentados devido a grande 
quantidade de medidas. Foram calculados 100,085 
UC de média e 0,339 UC de desvio padrão.  
 
4.5 - Influência com a Taxa de Dose 
 
Neste teste o dispositivo PD foi exposto com 50 
UM, utilizando todas as taxas de doses disponíveis 
no acelerador linear e foi analisado o valor de UC  
no eixo central do feixe. 
 
Tabela 5 : Valores de Unidade de Calibração com variação 
da taxa de dose. 

Taxa de dose UC  

100 50,254 
200 50,226 
300 50,132 
400 50,231 
500 50,148 
600 50,267 

 

 
Gráfico 3: Influência com a taxa de dose 

 
5.Discussão  

 
5.1 - Linearidade com a dose 
 

A proporcionalidade da dose com a unidade 
monitora é uma característica desejável ao 
detectores

3,4
, a reta pôde mostrar que o detector 

se comporta linearmente com a variação da dose, 
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mostrando uma tendência de desvios maiores em 
relação ao valor nominal para valores de UM 
menores. O maior desvio encontrado foi para 2 
UM, com 3,6% acima do valor nominal. 

A equação 1 representa a regressão linear com 
seu coeficiente de determinação R

2
 = 1. 

 
5.2 - Dependência Direcional 
  

Para a avaliação da resposta do detector em 
relação à diferentes ângulos, pôde ser observada 
uma tendência de desvios dos valores de leitura do 
detector em UC para ângulos de 135° a 315. Para 
ângulos maiores que 90° e menores que 270° o 
detector apresentou os maiores valores de desvio 
nas leituras, com desvio máximo de 2,21% para o 
ângulo de 135°. 
 
5.3 - Resposta em Função da Distância. 
 

 A resposta do detector em função da distância é 
mensurada pela correção do inverso do quadrado 
da distância, onde apresentou valores medidos 
pelo detector se aproximando dos valores teóricos 
calculados. Pôde ser observado também que há 
uma tendência de aumento nos desvios da medida 
com o aumento da distância fonte detector. O 
maior desvio foi encontrado de 1,54% na distância 
de 160 cm.  

Outra maneira de constatar o comportamento 
esperado do detector, é a reta descrita pela 
equação 2, onde possui um coeficiente de relação 
R

2
 = 0,945.  
 

5.4 – Reprodutibilidade 
 
   A resposta do detector em relação a sucessivas 
medidas mostrou que o detector permanece com a 
condição de medição preservada. Assim podendo 
afirmar que o detector é reprodutível. Os valores 
medidos oscilaram entre 101,265 e 99,869 A 
média das leituras foi de 100,085 com desvio 
padrão Dp = 0,339 UC. 
 
  
5.5 - Influência com a taxa de Dose 
 
   Pode ser notado que o detector não tem 
dependência com a variação da taxa de dose. Os 
valores obtidos nas duas leituras sofreram desvio 
máximo de 0,66% em relação ao valor nominal de 
50 UM. Esses desvios ainda possuem a 
imprecisão espacial do posicionamento manual da 
ferramenta que captura o valor de unidade de 
calibração no eixo central do feixe no TPS. 
    
6.Conclusão 
  Analisando os testes de comissionameto 
caracterização do dispositivo Portal Dosimetry, foi 
verificado que o dispositivo detector possui as 
características desejáveis de um detector 
convencional. Sua precisão é satisfatória e os 

resultados mostram que o dispositivo esta apto a 
ser utilizado não apenas no modo imagem como 
também no modo dosimétrico.  
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