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Resumo: A preocupação com a irradiação de cancros do pulmão é que muitos desses 

tumores podem mover-se com a respiração. O movimento implica problemas, como 

definição do alvo preciso e aumento da irradiação de tecidos normais. O objetivo é 

apresentar os princípios 4D CT, aquisição de imagem, reconstrução e aplicação para 

planejamento do tratamento da radioterapia. Justifica a rápida implantação, melhoria 

da aquisição e imagens, possibilidade de quantificar o movimento tumoral, verificando 

estratégias e tratamento de entrega. Conclui-se que o risco de toxicidade é reduzido 

com o gating respiratório, e os resultados sugerem que a RT fechada será de 

relevância clínica.  

Palavras-chave: Gating; respiratório; benefícios; radioterapia. 

Abstract: The concern with the irradiation of lung tumors is that many of them can 

move along the breathing, which can cause problems in defining accurately the target 

and increases the irradiation of normal tissues. The objectives are to present the 4D CT 

principles, image acquisition, reconstruction and application in planning of the 

radiotherapy. It justifies the quick implantation, improvements in acquisition and 

images, the possibility in quantify the tumor movement, verifying strategies and 

delivery treatment. It´s concluded that the toxicity risk is reduced with the respiratory 

gating, and the results suggests that the closed RT will be of clinical relevance. 
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1. INTRODUÇÃO 

   Quando a cirurgia é muitas vezes o tratamento 

primário para câncer de pulmão, a radioterapia é 

uma ferramenta importante - especialmente em 

pacientes selecionados com doença em estágio 

inicial. A terapia de radiação pode ser utilizada 

como parte da terapia de combinação com qui-

mioterapia. Dependendo do tipo e do estádio do 

cancro, a terapia de radiação pode ser utilizada: 

após a cirurgia, como uma medida adicional para 

destruir quaisquer células cancerígenas que 

possam ter sido deixados após a cirurgia - o 

objetivo é fazer com que o câncer não se repita; 

antes da cirurgia, para reduzir o tumor e realizar 

uma cirurgia mais segura, e mais fácil; como o 

principal tratamento para as pessoas cujo câncer 

de pulmão está confinado ao peito, mas não 

pode ser removido cirurgicamente; em indivíduos 

que têm outras condições de saúde que proíbem 

a cirurgia; nos casos em que o câncer reaparece; 

como uma abordagem paliativa, para melhorar a 

qualidade de vida e diminuir a dor [1].  
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   A preocupação com a irradiação de cancros do 

pulmão é que muitos desses tumores podem 

mover-se com a respiração. O movimento coloca 

uma série de problemas especiais, incluindo 

problemas com a definição do alvo preciso (alvos 

móveis podem aparecer com formas distorcidas 

e em locais errados no CT) e aumento da irradi-

ação de tecidos normais (campos maiores são 

muitas vezes utilizados para garantir que o tumor 

seja completamente irradiado).  

Para melhorar a visualização de tumores em 

movimento, têm sido propostas uma variedade 

de técnicas. Uma das mais simples é a de ap-

néia voluntária, em que o paciente segura a sua 

respiração durante o exame. Isso é muitas vezes 

problemático, no entanto, em muitos pacientes 

com câncer de pulmão, devido à má função pul-

monar. Uma abordagem mais sofisticada foi im-

plementada e é conhecida como tomografia 

computadorizada 4D (4D CT) imaginologia e 

gating respiratório.  

Uma varredura 4D CT é composta de um gran-

de número de tomografias individuais obtidas em 

várias fases do ciclo respiratório. Esta aborda-

gem permite assistir o movimento do tumor com 

a respiração. Curiosamente, alguns tumores têm 

movimento considerável, outros, têm movimento 

mínimo. Infelizmente, não é possível prever com 

antecedência quais tumores terão movimento, e 

quais não. Assim, um 4D CT é utilizado para 

avaliar todos os pacientes [2].  

   O movimento respiratório durante uma aquisi-

ção tradicional CT pode resultar em artefatos, 

como embaçamento ou fantasmas, e pode levar 

a uma estimação errônea do tamanho do tumor. 

Como resultado, o tecido saudável circundante 

pode receber mais exposição à radiação do que 

o necessário, e às vezes, pode até desencadear 

outras complicações relacionadas com o trata-

mento.  

Para resolver este problema, hardware especial 

e CT software são usados para adquirir e recons-

truir imagens em pontos desejados durante o 

ciclo de respiração do paciente. O uso desta 

tecnologia 4D CT pode minimizar ou eliminar 

artefatos de movimento causados pela respira-

ção.  

O 4D CT permite avaliar o movimento do tumor 

quanto a uma função de respiração, apresentan-

do uma ou mais séries de imagem com uma 

relação definida para o padrão de respiração que 

pode ser selecionado para o uso durante o pla-

nejamento do tratamento. Permite uma melhor 

visualização e localização de tumores para uma 

melhor gestão de movimento e decisões ao lon-

go de todo o processo de radioterapia [3].  

Tradicionalmente, de acordo com a Comissão 

Internacional de Unidades e Medidas de Radia-

ção (ICRU) [4, 5], recomendações quanto ao 

movimento tumor são levadas em consideração, 

adicionando uma margem de segurança especí-

fica (margem interna) em torno do volume alvo 

clínico (CTV), a fim de criar o volume de destino 

interno (ITV). Incertezas de posicionamento são 

então adicionadas para criar o volume alvo de 

planejamento (PTV).  

No entanto, esta estratégia tem seus limites: 

para os tumores com movimento respiratório 

significativo, tais como aqueles perto do diafrag-

ma, a adição de várias margens geométricas 

leva a irradiação de um grande volume de tecido 

saudável, aumentando o risco de complicações, 

e, por conseguinte, limita a possibilidade de es-

calonamento da dose [6].  

Enquanto a tecnologia avança, outras estraté-

gias são propostas para reduzir o impacto dos 

movimentos respiratórios. Estas novas estraté-

gias, agrupados sob o termo geral de radiotera-

pia fechada-respiratória, parecem ser promisso-

res. Segundo Ling, desenvolvimentos tecnológi-

cos em radioterapia para câncer de pulmão, in-

cluindo radioterapia fechada-respiratória, deve 

permitir o aumento da dose, mantendo uma taxa 

de complicações semelhantes [7].  

Como resultado, pode melhorar o controle local 

ou mesmo, a sobrevida geral [8]. Independente-

mente do método utilizado, os benefícios são 

esperados em termos de precisão geométrica, 

bem como melhorias de dosimetria [9-10].  
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A integração de movimentos respiratórios em 

planejamento do tratamento melhora a qualidade 

das imagens de tomografia computadorizada 

(CT) e, portanto, a precisão do contorno. Aceita-

se agora que a posição aparente de órgãos intra-

torácicos obtida por tomografia computadorizada 

sem respiração não é representativa de uma 

posição média entre inalação e exalação [11].  

O uso de gating respiratório durante a sessão 

de simulação CT permite a aquisição dos dados 

anatômicos e, em seguida, a irradiação do volu-

me alvo numa fase respiratória específica. Teori-

camente, esta técnica melhora a precisão e re-

produtibilidade do tratamento. Em vez de sim-

plesmente dar estimativa das margens necessá-

rias para permitir a excursão respiratória, a ex-

tensão do movimento pode ser visualizada e 

medida por gating respiratório durante a CT, 

seguido por pós-processamento em linha para 

4D CT, resultando num plano de dose significati-

vamente melhorado.  

Assim, permite reduzir o volume de tratamento 

planejado e melhorar os histogramas de volume 

de dose para o tumor, órgãos e tecidos circun-

dantes. Além disso, cada fase do ciclo de respi-

ração pode ser visualizada e comparada. Fases 

particulares podem então ser selecionadas para 

o tratamento e vigas específicas podem ser pla-

nejadas para elas. Durante a terapia de radiação, 

o Acelerador Linear de Partículas (Linac) pode 

tipicamente ser programado e o feixe pode ser 

moldado com um colimador multifolhas para 

alvejar feixes de alta intensidade para o tumor. A 

maioria dos Aceleradores Lineares de Partículas 

disponíveis comercialmente possuem gating, 

sistemas que podem desencadear as doses de 

radiação em fases selecionadas do ciclo respira-

tório [12]. 

 

2. OBJETIVO 

   Este projeto tem como o objetivo apresentar os 

princípios da 4D CT, aquisição de imagem, e 

reconstrução e a aplicação de 4D CT para plane-

jamento do tratamento da radioterapia aplicada 

ao câncer de pulmão. Bem como, em termos de 

volume de dose histogramas (DVH), os objetivos 

são: maximizar a proporção (isto é, percentagem 

de volume) do tumor alvo que recebe a dose de 

radiação prescrita e minimizar a proporção de 

estruturas críticas, tais como o coração, a medu-

la espinhal ou o intestino, que recebem qualquer 

dose a fim de reduzir as complicações relaciona-

das com o tratamento. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

   Justifica o desenvolvimento deste projeto a 

rápida implantação do 4D CT, com a consequen-

te melhoria da aquisição e imagens, a possibili-

dade de se quantificar o movimento tumoral, o 

fato de haver a verificação do tratamento de en-

trega, e a utilidade para uma variedade de estra-

tégias de tratamento. Como benefício clínico, 

permite alta adesão do paciente, porque a respi-

ração livre garante elevado conforto do mesmo. 

O Gating automático de radiação durante o tra-

tamento de radioterapia através do ciclo respira-

tório do paciente poderá ser automaticamente 

desligado em pontos de tempo específicos du-

rante um paciente de ciclo respiratório, projetado 

para ligar / desligar a radiação usando um sinal 

de entrada com base em parâmetros do pacien-

te, tais como ciclo respiratório ou movimento do 

tórax. 

 

4. METODOLOGIA 

    A metodologia utilizada trata-se da abordagem 

descritiva/explicativa por meio da revisão/análise 

do desenvolvimento de novos métodos de visua-

lização para o tratamento de câncer de pulmão 

utilizando o gating para o planejamento radiote-

rápico.  

 

5. DISCUSSÃO 

Foram desenvolvidos para a terapia de plane-

jamento com radiação em sistemas respiratórios 
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aplicações do uso da tecnologia 4D CT: métodos 

de imagem e visualização. Além disso, pode 

minimizar ou eliminar artefatos de movimento 

causados pela respiração e minimizar a dose 

para os órgãos e as estruturas próximas entre-

gando, assim, a dose de radiação prescrita.  

Junto com o físico médico, o médico radiotera-

peuta usa os dados 4D CT para decidir se é me-

lhor oferecer tratamento só em fases específicas 

de respiração (terapia fechada) ou com o pacien-

te respirando livremente. Se a terapia fechada é 

selecionada, o médico e físico deve selecionar a 

parte adequada do ciclo respiratório para entre-

gar o tratamento.  

Durante o tratamento da respiração, o paciente 

é monitorado e o feixe estará ligado apenas den-

tro da porção pré-determinada do ciclo respirató-

rio, onde o movimento do tumor seja mínimo. 

Usando esta abordagem, reduções significativas 

no volume de tecido pulmonar normal são con-

seguidas, potencialmente reduzindo o risco de 

toxicidade de radiação. O monitor na CT Console 

mostrará o padrão de respiração de um paciente 

submetido a uma varredura 4D CT. O mesmo 

software também é utilizado para o tratamento 

com gating respiratório. O feixe é ligado e desli-

gado automaticamente com base no ciclo de 

respiração do paciente [13].  

   A solução 4D CT inclui um sistema de rastrea-

mento de movimento que monitora o movimento 

respiratório durante a aquisição 4D CT. Para tal, 

o sistema emprega um sensor respiratório, que é 

fixado no paciente para detectar mudanças no 

movimento respiratório através da expansão da 

cavidade torácica que resulta do movimento res-

piratório causada por alterações de pressão dos 

movimentos ascendentes e descendentes do 

tórax e abdômen.  

Os sinais analógicos provenientes do sensor 

respiratório são convertidos em corrente elétrica 

e são multiplicados no sensor de porta e, em 

seguida, transmitidos para o convés onda. Os 

sinais são convertidos para o formato digital e 

são, em última análise, transmitidos ao console 

de controle CT. Os dados de aquisição CT são 

sincronizados com o sinal de respiração e o CT 

imagens exibe os movimentos respiratórios, co-

mo por exemplo, reconhecimento do evento res-

piração, pico inspiração, expiração, tosse, e mo-

vimento do paciente. A avaliação do movimento 

fornece uma visão 4D interativa e em tempo real 

de toda a gama de movimento do tumor durante 

o ciclo respiratório. Esta informação pode ser 

usada para selecionar as fases apropriadas do 

ciclo respiratório no qual possam planejar um 

tratamento de radiação preciso. 

 Para obter uma avaliação no espaço e tempo, 

a navegação em tempo real através de movi-

mentos anatômicos permite: classificar automati-

camente as imagens corretas em fases definidas 

pelo usuário para cada local; visualização em 

tempo real 4D da funcionalidade usando o volu-

me de técnicas para avaliar o movimento de 

renderização do  tumor; ferramentas de medição 

que podem ser úteis para as margens de cálculo 

para eliminar ou reduzir as margens devido a 

respiração - esta informação pode ser usada 

para selecionar o limiar apropriado do ciclo respi-

ratório para planejar um tratamento de radiação 

preciso. As capacidades de reconstrução permi-

tem a máxima flexibilidade e uma utilização mais 

eficiente da CT sistema, em especial para con-

juntos de dados 4D [3].  

   O Movimento respiratório, ou seja, a excursão 

é um fator que afeta negativamente os objetivos 

acima indicados. Isto é especialmente verdade 

quando o direcionamento dos tumores sólidos no 

pulmão e no abdômen está localizado perto do 

diafragma. Usando margens muito largas para 

assegurar que o tumor permaneça sempre no 

feixe de tratamento irá resultar em doses desne-

cessárias a outras estruturas. Os Equipamentos 

Multidetectores CT (MD-CT) adquirem em uma 

única pausa respiratória e podem fornecer ima-

gens de alta qualidade com poucos artefatos de 

movimento.  

No entanto, os tempos em apneia exigidos pelo 

Acelerador Linear de Partículas, máquina de 

tratamento, excede em muito a capacidade da 

maioria dos pacientes. Excursões respiratórias 

de 1-3 cm foram observadas em pacientes com 

câncer de pulmão. Há também muitos casos em 
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que os movimentos respiratórios são mínimos. 

Para o tratamento eficaz, é desejável identificar a 

extensão e direção do movimento do tumor du-

rante a respiração. Isso permitirá que as mandí-

bulas do Acelerador Linear de Partículas, coli-

mador multifolhas ou blocos sejam definidos para 

permitir o movimento do tumor. Nos casos em 

que o movimento do tumor é extenso, ter-se-ão 

os dados necessários para aplicar o tratamento 

fechado.  

O sistema oferece vários recursos avançados, 

incluindo estudos de propagação respiratória, 

marcações integradas e exames funcionais CT. 

Permite um direcionamento mais preciso e que o 

usuário possa isolar a área de tratamento com 

alguns artefatos de movimento.  

O fluxo de trabalho necessário para gerar um 

conjunto de dados 4D CT é um sensor respirató-

rio integrado com os sistemas de reconstrução 

do scanner CT e bancos de dados para fornecer 

um fluxo de trabalho contínuo. O sensor pode ser 

um cinto respiratório ou um dispositivo de rastre-

amento óptico. Antes da verificação de planeja-

mento CT, o sensor respiratório é colocado sobre 

o peito do paciente ou no abdômen. O paciente 

respira em um padrão normal, superficial, en-

quanto seu sinal respiratório é gravado em con-

junto com a digitalização. Uma forma de onda 

respiratória típica será mostrada. Uma varredura 

espiral é planejada para a região anatômica que 

contém o tumor. A digitalização é adquirida a 

uma velocidade suficientemente baixa (tom bai-

xo) para qualquer voxel digitalizado para perma-

necer dentro do colimador-detector ao longo de 

um ciclo de respiração completa.  

Após a verificação, os dados de origem e o si-

nal respiratório são utilizados para reconstruir 

retrospectivamente as imagens. Conjuntos de 

imagens através de muitos ciclos de respiração 

são reconstruídos e ordenados para produzir 

volumes de imagens em 3D, cada um cobrindo 

todo o campo de leitura, correspondendo às fa-

ses do ciclo respiratório. Por exemplo: os volu-

mes da imagem 3D podem ser reconstruídos 

com máxima inspiração e expiração máxima.  

Na visualização 4D, métodos de pós-

processamento para a utilização de conjuntos de 

dados multifásicos (4D) durante o planejamento 

da radioterapia (RT) correspondem aos utilizados 

com um único volume de imagem (avaliação da 

pilha de imagens, reformatação, reprojeção etc.), 

mas com métodos adicionais para visualizar o 

movimento do tumor. Os volumes de imagem 

associados a cada uma das fases respiratórias 

podem ser reformatados ou reprojetados utili-

zando os métodos de visualização. Um conjunto 

de pontos de vista ou reformatados ou reprojeta-

dos, como sagital (lateral) ou coronal (AP), po-

dem ser gerados para cada fase e armazenados 

como quadros em um loop de cinema. Estes 

filmes podem ser utilizados para visualizar o 

movimento do tumor e as estruturas vizinhas. 

Além de uma vista de cinema, uma visão única 

(composta) pode ser gerada mostrando toda a 

gama do movimento do tumor.  

Esta projeção de intensidade máxima multifási-

ca pode ser usada para planejar os aspectos 

geométricos do tratamento da terapia de radia-

ção. Os volumes de imagem de cada fase do 

ciclo respiratório são espacialmente projetados 

para criar um conjunto multifásico de imagens. 

Este conjunto é então projetado temporalmente, 

selecionando o voxel máximo sobre cada fase. 

Além disso, a projeção de intensidade máxima 

multifásica pode ser utilizada para segmentar o 

curso do tumor para os blocos de planejamento, 

colimação multifolhas e outros aspectos do plano 

de terapia de radiação [12].  

   O uso da implantação de Marcadores Fiduciais 

radiopacos, de alto Z (número atômico) metal 

podem ser implantados nos órgãos portadores 

de tumor para ajudar a localizar a posição do 

tumor em tempo real. Os Marcadores de ouro 

esféricos ou cilíndricos são muitas vezes utiliza-

dos para este fim [14, 15, 16]. Os marcadores 

podem ser implantados por via percutânea ou 

por via endoscópica, dependendo da localização 

do tumor e de outras considerações médicas. 

Portanto, a localização do tumor com base em 

marcadores fiduciais é relativamente simples do 

ponto de vista de processamento de imagem e 

pode ser feito de uma maneira muito eficiente 
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para facilitar em tempo real o rastreamento do 

tumor. 

 O marcador fiducial com base em tempo real 

da localização do tumor tem sido amplamente 

utilizado na Universidade de Hokkaido, no Japão, 

para o tratamento fechado do pulmão. Os mar-

cadores são rastreados na taxa de quadros de 

vídeo de 30 Hz utilizando o sistema de tratamen-

to de Real time Tumor tracking Radiotherapy 

(RTRT) em tempo real desenvolvido pela Mitsu-

bishi e pela Universidade de Hokkaido. O siste-

ma de imagem RTRT consiste em unidades com 

60 pares de colimador multifolhas (MLC); na 

parte central, 10 centímetros em torno do eixo do 

feixe é composto de folhas de 5 milímetros e 

equipado com 4MV e 10 MV (EXL-20DP, Mitsu-

bishi Electric Corporation) de energia do feixe 

[17].  

Outros dispositivos gating foram testados, mui-

tas vezes em apenas alguns pacientes, com 

diferentes tipos de sensores mecânicos, lumino-

sos ou espirometria. O sistema mecânico mais 

amplamente utilizado, particularmente para fins 

de imaginologia, é o dispositivo de gating propos-

to pela Siemens (Munique, Alemanha), que con-

siste de aquisição do sinal respiratório por uma 

correia (AZ-733V Anzai) equipado com um aferi-

dor de tensão ligado diretamente ao paciente. 

 Este cinto detecta os movimentos abdominais 

por medição das variações de pressão. O sinal 

analógico é digitalizado e enviado para a estação 

de controle e, em seguida, para o dispositivo de 

imagem (Tomografia Computadorizada (CT), 

Imagem de Ressonância Magnética (MRI), To-

mografia de Emissão de Pósitrons (PET) ou para 

o Acelerador Linear de Partículas). O software 

grava dados respiratórios do paciente e controla 

as CT ou feixes de irradiação em conformidade. 

Com a mesma marca de CT, também é possível 

obter imagens sincronizadas no modo prospecti-

vo. Independentemente de qual o dispositivo 

gating é utilizado (RPM, Anzai, etc.), a prepara-

ção para o tratamento (imobilização, seleção do 

isocentro, etc.) é o mesmo que para a radiotera-

pia conformada (CRT).  

Parece desnecessário proporcionar uma ses-

são de treino anterior, embora melhore o padrão 

respiratório e a reprodutibilidade poderia ser 

alcançada visualmente e / ou com treinamento 

de áudio. O sistema é baseado em paciente sem 

respirar, por isso, nenhuma precaução específica 

perante marcadores de pele. Em contraste com 

as técnicas em apneia, técnicas fechadas-

respiratórias em respiração livre exigem uma 

adaptação específica do dispositivo durante a 

aquisição de imagem. Deve ter uma interface de 

software específica que permita a comunicação 

com um sistema externo responsável pela aqui-

sição e análise do sinal respiratório (caixa exter-

na RPM ou correia).  

Independentemente do modo selecionado (re-

trospectivo ou prospectivo), além do sinal respi-

ratório, o sistema externo registra o momento 

exato em que as imagens são tiradas, já no caso 

de 4D CT (retrospectiva), permite-se que todas 

as imagens de uma fase respiratória particular 

sejam reconstruídas em uma completa tridimen-

sional (3D) CT [18]. 

 

6. CONCLUSÃO 

   Desse modo, novos métodos de visualização 

foram desenvolvidos para a terapia de planeja-

mento com radiação em sistemas respiratórios 

fechados, com conjuntos multifásicos de dados 

do CT. O sistema permite a visualização dos 

movimentos respiratórios, ajuda a identificar os 

pacientes com circulação mínima do tumor, e 

reduz as margens do tumor necessárias para 

manter o tumor no feixe de tratamento. Além 

disso, as imagens de gated respiratórias são 

menos propensas a artefatos de movimento res-

piratório. Os sensores respiratórios e os métodos 

de reconstrução integrados no sistema CT forne-

cem um fluxo de trabalho contínuo. O 4D CT 

pode facilitar o posicionamento e a precisão mi-

limétrica na segmentação, com o potencial para 

melhores resultados para os pacientes [12].  

O uso de margens "de base populacional pa-

drão" para a RT leva a irradiação de tecido nor-

mal desnecessária. Conclui-se que o risco de 
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toxicidade é reduzido ainda mais se a radiotera-

pia gated respiratória é utilizada para tratar os 

tumores celulares de pulmão. Estes resultados 

sugerem que a RT fechada será de relevância 

clínica em pacientes selecionados com este tipo 

de tumores celulares [19]. 
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