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RESUMO 

Este é um trabalho retrospectivo que analisou flutuações de posicionamento de 29 pacientes submetidos à radioterapia 

de próstata, utilizando IGRT.  Foram calculadas as médias mínima e máxima dos deslocamentos lateral, longitudinal e 

vertical, obtendo uma média geral dos deslocamentos que se manteve próximo a zero e uma a variação mais evidente 

entre os eixos lateral e vertical. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Correções de posicionamento podem ser obtidas por meio de imagens radiográficas durante o curso 

do tratamento em radioterapia [1]. A Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT) proporciona esta 

ação por meio de aquisição de imagens da estrutura anatômica do paciente realizada no pré-
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tratamento de uma fração de radioterapia. Desta maneira o local preciso do volume alvo é conheci-

do regularmente [1]. Assim, erros de setup podem ser corrigidos e erros decorrentes da diferença de 

posição do paciente e do tumor são diminuídos [2]. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este é um estudo retrospectivo com coleta de dados referentes às flutuações de posicionamento de 

29 pacientes que fizeram radioterapia em próstata em acelerador linear 600CD (Varian Medical 

Systems, Palo Alto, EUA), utilizando IGRT do sistema ExacTrac X-Ray (Brainlab, Munique, 

Alemanha) integrado. Os pacientes realizaram o tratamento sob o mesmo posicionamento e de 

acordo com as marcações na pele.  

O levantamento das informações foi feito no prontuário médico de cada paciente, no sistema de 

planejamento do tratamento Eclipse (Varian Medical Systems, Palo Alto, EUA) e nas informações 

das correções do IGRT que foram extraídas de planilhas eletrônicas, anotadas segundo protocolo da 

clínica. Os dados foram organizados com auxílio de planilhas eletrônicas.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Tabela 1 e a Figura 1 apresentam valores de média, mínima e máxima para os deslocamentos X 

(lateral), Z (longitudinal) e Y (vertical), das correções feitas pelo IGRT ao longo do tratamento. 

 

Tabela 1: Dados de tabela 

Média, mínima e máxima, geral dos deslocamentos X (lateral),  

Z (longitudinal) e Y (vertical) 

Média geral 

(mm) 

Mínima geral 

(mm) 

Máxima geral 

(mm) 

X Z Y X Z Y X Z Y 

0,61 0,47 -0,76 -7,92 -5,79 -10,38 10,22 7,49 8,27 
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Figura 1: Média, mínima e máxima, geral dos deslocamentos   

 

 

A média geral dos deslocamentos se manteve próximo de zero, a média mínima ficou próximo de -

10 mm e a máxima ficou em torno de 10 mm. Estas variaram para eixo lateral de aproximadamente 

de +10,22 mm até -7,92 mm, com amplitude de 18,14 mm para o eixo X, para o eixo longitudinal 

de +7,49 mm até -5,79 mm, com amplitude de 13,28 mm e para o eixo vertical de +8,27 mm até -

10,38 mm com amplitude de 18,65 mm. Os eixos X e Y tiveram maior variação da amplitude. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As médias gerais das correções feitas pelo IGRT permitiram verificar como ocorrem as variações e 

em qual sentido, possibilitando trazer o conhecimento das amplitudes das movimentações dos 

deslocamentos de posicionamento destes tratamentos de câncer de próstata. 
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