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Resumo 
 

Enquadramento: O objetivo dos tratamentos de radioterapia é irradiar o 

volume alvo minimizando a dose recebida pelos órgãos de risco adjacentes 

(OAR’s). Uma correta colimação do feixe de radiação ao volume alvo 

utilizando o colimador multilâminas (MLC) permite reduzir a dose nos OAR’s 

para valores abaixo dos valores de tolerância impostos pela radiobiologia 

tecidular. O MLC consiste em vários pares de folhas que se movem de forma 

independente e que permitem bloquear a radiação do feixe incidente. 

Diferentes MLCs, com diferentes características, permitem executar planos 

de tratamento e administração de doses de forma diferente. Objetivos: 

Comparar as características de dois colimadores multilâminas e avaliar as 

vantagens dosimétricas da utilização de cada um, no planeamento de 

tratamentos de Radiocirurgia, consoante a patologia, forma e volume do 

tumor. Métodos: Foram estudados 30 casos de radiocirurgia cujo plano foi 

executado com o MLC Agility™ no sistema de planeamento (TPS) Monaco®, 

utilizando o algoritmo Monte Carlo para o cálculo de planimetrias com a 

técnica de Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT). Utilizando planos já 

executados com MLC Agility™ foi feita a sua reotimização, mantendo a 

configuração de campos, as mesmas funções objetivo de otimização, mas 

com o MLC Apex™. Resultados: Os casos clínicos foram tratados com uma 

dose total entre 12 e 20 Gy numa única fração e 80% (n=24) das lesões 

eram irregulares com um volume tumoral que variava entre 0,06 e 15,21 cm3 

(mediana= 2,68 cm3). Para os 30 planos de SRS VMAT, ambos os 

colimadores apresentaram resultados semelhantes em termos de cobertura 

do PTV clinicamente aceitável para o tratamento de SRS (p= 0.84, n= 60). 

Não se observaram diferenças significativas nos índices da qualidade, 

exceto no índice de gradiente, onde se observa uma melhoria 

estatisticamente significativa com o micro-MLC ApexTM, mostrando alguma 

vantagem clínica nos neurinomas e alguns meningiomas. Conclusão: O 

tratamento de SRS com o micro-MLC Apex™ apresentou resultados 

dosimétricos muito semelhantes ao MLC Agility™, em termos de cobertura 

do PTV, índices da qualidade do plano e limites de dose a cumprir nos 

OAR’s. Não houve diferenças estatisticamente significativas nos índices da 

qualidade, exceto no índice de gradiente, em que se observa uma melhoria 

com o micro-MLC Apex™, que nos permite concluir que terá uma vantagem 

clínica mais significativa nos neurinomas devido ao menor tamanho desses 

tumores.  
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Abstract 

 

 

Background: The goal of radiotherapy treatments is to irradiate the target 

volume minimizing the dose received by the adjacent organs at risk (OAR’s). 

Correct beam collimation to the target volume using the multi-leaf collimator (MLC) 

reduces the dose in OAR’s below the tolerance values imposed by tissue 

radiobiology. The MLC consists of several independently moving leaf pairs that 

block the incident radiation beam. Different MLCs, with distinct characteristics, 

allow the execution of treatment plans and administration of different doses. 

Purpose: Comparison of the characteristics of two multi-leaf collimators and 

evaluation of the dosimetric advantages of their use in the planning of 

radiosurgery treatments, according to the pathology, shape and volume of the 

tumour. Methods: Thirty cases of radiosurgery whose planning was performed 

with MLC Agility™ in the Monaco® planning system (TPS), using the Monte Carlo 

algorithm for the calculation of planimetry using the technique Volumetric 

Modulated Arc Therapy (VMAT), were studied. Plans will be reoptimized, 

maintaining field configuration, and the same objectives and optimization 

functions, but with MLC Apex™.  Results: The clinical cases were treated with a 

prescription dose of 12 to 20 Gy in a single fraction and 80% (n=24) of the lesions 

included in the initial review were irregular, with gross tumour volume ranging from 

0.06 to 15.21 cm3 (median: 2.68 cm3). For the 30 VMAT SRS plans, both 

collimators showed comparable results in terms of clinical acceptable PTV 

coverage objective for SRS treatment (p= 0.84, n=60). There was no significant 

difference in the quality metrics except in the gradient index, where a statistically 

significant improvement is observed with the micro-MLC ApexTM, showing some 

clinical advantage in neurinomas and some meningiomas. Conclusion: The 

treatment of the SRS with the micro-MLC Apex™ shows results very similar to the 

MLC Agility™, in terms of PTV coverage, plan quality metrics and dose limits the 

sparing of adjacent organs. There were no statistically significant differences in 

the quality metrics, except in the gradient index, in which an improvement is 

observed with the micro-MLC Apex™, which allows us to conclude that it will have 

a more significant clinical advantage in neurinomas due to the smaller size of 

these tumors. 
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1. Capítulo I - INTRODUÇÃO 

 

Os tumores primários do sistema nervoso central (SNC) pertencem a um grupo heterogéneo de 

condições tumorais que atingem todas as faixas etárias e podem ocorrer em qualquer ponto 

anatómico cerebral ou medular. São considerados a segunda causa de morte relacionada com 

doenças neurológicas, sendo superados apenas pelos acidentes vasculares cerebrais [1]. 

Nas últimas décadas, observou-se um aumento na deteção de tumores do SNC, principalmente em 

faixas etárias mais avançadas. Isso deve-se, em parte, à melhoria nas técnicas de imagem de 

diagnóstico (Ressonância Magnética (RM), Tomografia Computorizada (TC), entre outras) [1]. 

A radioterapia é uma modalidade de tratamento de doenças oncológicas, e não só, que utiliza 

radiação ionizante para destruir células tumorais, sendo o seu principal objetivo a irradiação do 

volume alvo minimizando a dose recebida pelos órgãos de risco adjacentes (OAR’s). Recentemente, 

as técnicas de radioterapia de alta precisão, utilizando múltiplos campos pequenos, tornaram-se 

habitualmente usadas para o tratamento de tumores cerebrais [2]. 

A radiocirurgia estereotáxica (SRS), é definida como a terapia de radiação de orientação/localização 

estereotáxica com precisão de aproximadamente 1 mm, administrada em poucas frações (1 a 5) 

com doses superiores a 7 Gy por fração. A SRS começou por ser uma técnica para tratamentos de 

lesões intracranianas (radiocirurgia) e, com o avanço da tecnologia, passou a ser utilizada também 

em tratamentos de lesões extracranianas (SBRT – Stereotatic Body Radiation Therapy) [3]. 

O colimador multilâminas (MLC) consiste em vários pares de lâminas que se movem de forma 

independente e que permitem bloquear a radiação do feixe incidente. Diferentes MLCs, com 

diferentes características, permitem executar planos de tratamento e administração de doses 

diferentes. O micro colimador multilâminas surgiu como uma das principais tecnologias de 

modelação do feixe para a SRS nos aceleradores lineares (LINAC), com o objetivo de melhorar a 

conformidade. Uma correta colimação do feixe ao volume alvo utilizando o MLC permite reduzir a 

dose nos OAR’s para valores abaixo dos valores de tolerância indicados pela radiobiologia tecidular 

[4]. 

Neste contexto, definiu-se como pergunta de partida: “Quais as vantagens e desvantagens de 

diferentes colimadores num tratamento de SRS?”  
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1.1. Objetivos 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral comparar as características de dois colimadores 

multilâminas e avaliar as vantagens dosimétricas da utilização de cada um, para o planeamento de 

tratamentos de SRS, consoante a patologia, forma e volume do tumor. 

Para conseguir responder à pergunta de partida definiram-se como objetivos específicos: 

identificar as vantagens do micro-MLC Apex™ quando comparado com o MLC Agility™ num 

acelerador Elekta Versa HD™, comparar planeamentos com ambos os colimadores e avaliar 

dosimetricamente esses planos. 

 

 

1.2. Estrutura 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos.  

No segundo capítulo consta o estado da arte, onde abordo os principais conceitos teóricos. No 

terceiro capítulo abordo os materiais e métodos, onde são descritos o tipo de estudo, a amostra e 

as suas características, as questões de investigação, as variáveis e os instrumentos de recolha de 

dados. Posteriormente é descrito o processo de recolha de dados, tendo por base as condições 

ético-legais requeridas e apresentado o processo de análise dos dados com as técnicas e medidas 

estatísticas adotadas. No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos neste estudo. No 

quinto capítulo são discutidos os resultados obtidos com base na revisão literária realizada. Por fim 

o sexto capítulo teremos a conclusão, onde são referidas as principais conclusões do estudo, 

limitações do estudo e considerações a desenvolver em futuros trabalhos. 
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2. Capítulo II - ESTADO DA ARTE 

 

2.1. O que é a Radioterapia e a Radiocirurgia? 

 

A radioterapia é uma modalidade de tratamento de doenças oncológicas, e não só, que utiliza 

radiação ionizante para destruir células tumorais. O principal objetivo da radioterapia é eliminar 

todas as células tumorais e ao mesmo tempo causar o menor dano possível aos tecidos vizinhos, 

permitindo a regeneração da área irradiada. Para tal, estes tratamentos são realizados, 

convencionalmente em várias sessões, com uma pequena dose diária (num fracionamento 

convencional de 1,8 a 2,0 Gy). A radiocirurgia desenvolveu-se como uma técnica de radioterapia 

realizada entre 1 e 5 sessões, com a aplicação de uma elevada dose de radiação no volume-alvo 

localizado por estereotaxia [5]. 

A radiocirurgia surge da associação de duas modalidades de tratamento para lesões cerebrais: a 

radioterapia e a neurocirurgia. Da radioterapia, utiliza-se a capacidade das radiações ionizantes em 

irradiar lesões, sem a necessidade de submeter o doente a procedimentos cirúrgicos invasivos e 

com os riscos inerentes. Da neurocirurgia, utiliza-se o sistema de localização e definição de alvo – 

associação entre estereotaxia e exames de imagens – responsável pelos grandes avanços nas 

técnicas de neurocirurgia [6]. 

O conceito de SRS foi introduzido em 1951 pelo neurocirurgião sueco Professor Lars Leksell que, 

em 1949, criou o Sistema Leksell de Micro-Estereotaxia o qual permitia que, através de uma agulha 

de estereotaxia fossem introduzidas cânulas ou elétrodos com precisão dentro do cérebro. 

Juntamente com o biofísico sueco Professor Börje Larsson, estudou durante anos, a maneira de 

acoplar ao sistema de estereotaxia, uma fonte de radiação capaz de atingir a estrutura desejada e 

provocar lesões destrutivas com o objetivo de tratar doenças neurológicas funcionais [7]. 

O Professor Lars Leksell, associou a fonte de radiação a um capacete estereotáxico que tinha criado 

para biópsias de lesões do SNC. Com essa técnica, Leksell aplicou uma dose única de radiação com 

múltiplos feixes de ortovoltagem. Denominou a  nova modalidade terapêutica, de radiocirurgia 

estereotáxica, termo utilizado até hoje [6]. 

Historicamente, Leksell inventou em 1968 um aparelho conhecido como "Gamma Knife" 

exclusivamente dedicado a SRS. No entanto, a tecnologia do acelerador linear progrediu com a 

tecnologia sofisticada de modelação de feixe, sistemas avançados de planeamento, tratamento e 

imagem. Novas soluções de SRS baseadas no acelerador linear entraram no mercado, incluindo 

CyberKnife®, Novalis®, EdgeTM e o Versa HDTM [8]. 
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Para uma melhor precisão e reprodutibilidade do posicionamento em SRS nos aceleradores lineares 

utilizam-se máscaras termoplásticas mais rígidas que as convencionais, e sistemas de Bite Block 

(também chamados de mouthpiece). A fixação à mesa é feita através de acessórios que ligam 

perfeitamente o sistema de imobilização à mesa. Para uma melhor precisão, são utilizados sistemas 

de radioterapia guiada por imagens (IGRT) [9]. 

As vantagens destas máscaras termoplásticas são principalmente: 

1. Fácil utilização e maior conforto para o doente; 

2. Reprodutibilidade do posicionamento ao longo do tratamento fracionado e localização 

precisa do alvo a ser tratado, principalmente, quando associada a um sistema de imagem. 

3. Maior fiabilidade dada pelo sistema de imobilização somado às técnicas de posicionamento 

guiadas por imagem, como, por exemplo a Tomografia Computorizada de Feixe em Cone (CBCT - 

Cone Beam Computed Tomography) [9]. 

 

A imobilização só com base na máscara pode levar a incertezas, por isso é necessária uma boa 

imobilização do palato superior. Para tal o doente deve ter uma boa dentição e ser capaz de tolerar 

o Bite Block (Mouthpiece) (Fig. 1). Além disso, o crânio é um excelente marcador fiducial que 

garante uma confirmação precisa do posicionamento [9]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1 - Imobilização para SRS com máscara Bite Block (mouthpiece) [10]. 

 

Para assegurar a correta administração da radiação é necessário implementar e seguir protocolos 

estritos de controlo da qualidade (QA) com múltiplas verificações, de preferência repetidas por 

indivíduos diferentes. A SRS requer a participação de uma equipa multidisciplinar composta por 

radioncologistas, neurocirurgiões, físicos médicos e radioterapeutas [3]. 

Recentemente foram desenvolvidas técnicas de radiocirurgia estereotáxica fracionada (SFRT), a 

partir da experiência adquirida com a SRS. Utilizando-se a mesma metodologia de localização 
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estereotáxica do alvo e planeamento dosimétrico, administram-se doses fracionadas de radiação, 

tornando viável o tratamento de tumores cerebrais mais volumosos e adjacentes a estruturas 

críticas [11]. 

A Sociedade Americana de Radiologia Terapêutica e Oncologia (ASTRO), a Associação Americana 

de Cirurgiões Neurológicos (AANS) e o Congresso de Cirurgiões Neurológicos (CNS) concordaram 

que a SRS é tipicamente realizada numa única fração, mas pode ser realizada  até cinco frações [12]. 

 

 

2.2. Radiocirurgia nos Tumores Cerebrais 

 

Os principais tumores cerebrais classificam-se em tumores primários (Gliomas de Alto Grau, 

Ependimomas, etc.), metástases e lesões benignas, sendo destas as mais comuns: Malformações 

Arterio-Venosas (MAVs), Adenomas da Hipófise, Neurinomas do Acústico, Meningiomas e 

Nevralgias do Trigémio. Nem todos os tumores cerebrais são propostos para SRS.  

As principais indicações para a realização da SRS são [5][13]: 

1. Tumores primários do sistema nervoso central, geralmente usadas como redução ou terapia 

de salvação para lesões <5 cm. 

2. Tumores primários e secundários do parênquima cerebral, meninges ou estruturas ósseas 

imediatamente adjacentes. 

3. Tumores cerebrais benignos, como meningiomas, neurinomas do acústico, outros 

Schwanomas, adenomas hipofisários, pineocitomas, craniofaringiomas, tumores glómicos ou 

hemangioblastomas. 

4. Malformações arteriovenosas e malformações cavernosas. 

5. Outras condições cranianas não tumorais, como nevralgia do trigémio e casos selecionados 

de epilepsia refratária à medicina, distúrbios do movimento, como doença de Parkinson e 

tremor essencial, e hamartomas hipotalâmicos. 

6. Como tratamento de reforço para lesões cranianas ou espinhais maiores que foram tratadas 

inicialmente com cirurgia ou radioterapia (por exemplo, sarcomas, condrossarcomas, 

cordomas e malignidades nasais nasofaríngeas ou dos seios paranasais). 

7. Metástases Cerebrais, independente do número de lesões, caso existam outras indicações 

clínicas positivas, como: doença sistémica estável, Escala de Performance de Karnofsky (KPS) 

de 40 ou superior e expectativas razoáveis de sobrevivência, Escala de Performance de 

Easten Cooperative Oncologic Group (ECOG) de 3 ou menos. 
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8. Recidiva em tumores previamente irradiados, onde a precisão estereotáxica adicional é 

necessária para evitar a radiação inaceitável do tecido vital. 

 

Apesar dos avanços na SRS existem algumas limitações como: quando o tratamento não resulta 

numa melhoria funcional ou estabilização clínica significativa da doença, doentes com metástases 

cerebrais ou extracranianas disseminadas, com expectativa de vida limitada, que provavelmente 

não obterão benefício clínico e em doentes com baixo status de desempenho (KPS menor que 40 

ou ECOG maior que 3) [5]. Um efeito colateral grave continua a ser a necrose de tecidos saudáveis 

provocada pela radiação, além disso o doente pode ter edema após a exposição à radiação. Os 

controlos dos tumores cerebrais podem ser essenciais para a integridade neurológica e qualidade 

de vida, mas nem sempre tem um impacto direto na sobrevida do doente, uma vez que o 

prognóstico do doente é determinado pelas características e pelo status da doença sistémica [14]. 

Os principais tumores cerebrais abordados são os meningiomas, neurinomas do acústico 

(Schwanomas) e metástases cerebrais. Esta escolha está relacionada com a quantidade de casos 

tratados neste serviço. Por serem abordados neste trabalho, realizou-se uma descrição mais 

detalhada nas próximas secções. 

 

2.2.1. Meningiomas 

 

Os meningiomas originam-se das células meningoteliais das meninges, que rodeiam e protegem o 

exterior da superfície do cérebro e da medula espinhal. A sua incidência aumenta com idade - picos 

de incidência entre os 60 e 80 anos de vida. Desenvolvem-se na duramater, na convexidade ou na 

base do crânio podendo ser: supratentoriais (85-90%), infratentoriais (10-15%) e intraventriculares 

(1-3%) [7]. 

Frequentemente são assintomáticos mas podem provocar cefaleias, paresias, crises epiléticas, 

alterações da personalidade, períodos confusionais e alterações visuais ou hipertensão 

intracraniana, que corresponde a forma de apresentação mais frequente em crianças [7]. 

A radioterapia pode ser utilizada como tratamento adjuvante após resseção subtotal, em recidivas 

e nos meningiomas atípicos e malignos. A SRS é uma alternativa atrativa para tratar os 

meningiomas benignos, com excelente controlo local, semelhante à resseção local e com baixa 

toxicidade. 

A taxa de ressecabilidade é condicionada pela localização, como no caso dos meningiomas 

localizados na base do crânio em que 25% das lesões não são ressecadas totalmente. 
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As principais indicações para tratamento dos meningiomas com SRS são:  

• Tumores até 3-4 cm 

• 3-5 mm afastados dos OAR’s. (Quiasma ótico; Nervo ótico e Tronco Cerebral) 

• Forma regular 

• Bem delimitadas sem infiltração 

• Tumores de novo, recorrentes ou com resíduo após cirurgia 

• Inacessíveis cirurgicamente 

• Contraindicação cirúrgica pela idade ou comorbilidades 

• Doentes que recusam cirurgia 

Se não se cumprirem os pressupostos, isto é, tumores > 4 cm, próximos dos OAR´s, irregulares e 

mal delimitados deve-se considerar SFRT. 

A SRS nos meningiomas tem indicação para lesões residuais, recidivadas, ou mesmo aquelas ainda 

não operadas em que a ressecção completa é difícil ou mesmo impossível devido à localização e 

com invasão de estruturas vasculares como artérias, seio cavernoso, ou doentes com condições 

clínicas desfavoráveis para abordagem cirúrgica [7]. 

 

2.2.2. Neurinomas do acústico (Schwanomas) 

 

Correspondem a 8-10% dos tumores intracranianos no adulto (80-90% dos tumores do ângulo 

ponto-cerebeloso). Maior incidência entre os 30-50 anos de vida [15][16]. 

Cerca de menos 30% dos neurinomas não tratados têm crescimento superior a 2 mm/ano em 

imagens de RM e tumores com tamanho superior a 2 cm têm maior tendência para crescer, embora 

a taxa de crescimento seja geralmente constante [17]: 

As principais indicações nos neurinomas do acústico para SRS são:  

• KPS superior a 70; 

• Lesões unifocais; 

• Lesões entre os 2,5-3 cm (10-15 cm3). 

 

Neste tipo de patologia, algumas vezes são indicadas para SFRT. As principais indicações, nestes 

casos, são: 

• Lesões com tamanho superior a 3 -3,5 cm; 

• Proximidade de estruturas de risco; 

• Sem resposta após SRS prévio; 
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• Doentes com audição intacta; 

• Tumores malignos; 

• Neurinomas associados a NF 2 (Neurofibromatose tipo 2); 

• Lesões com protusão do tronco cerebral; 

• Após cirurgia parcial.  

O principal critério de indicação da radiocirurgia nos neurinomas é o seu tamanho. Assim as lesões 

menores que 2,5 cm no seu maior eixo são as que apresentam os melhores resultados, porém pode-

se realizar atualmente como limite até 3 cm dependendo do doente e seus sintomas. A SRS, pode 

ser indicada como tratamento primário para a maioria dos doentes obedecendo ao critério de 

tamanho e quadro neurológico estável [7]. 

 

2.2.3. Metástases cerebrais 

 

No adulto, os locais de origem de metastização cerebral mais comuns são: o pulmão (36-46%), a 

mama (15-25%) e a pele (melanoma) (5-20%)  [18]. 

Alguns tumores, como o melanoma, geralmente produzem metástases múltiplas, enquanto outros, 

como o carcinoma de mama, mais frequentemente originam uma lesão única [19]. 

Teoricamente, as metástases cerebrais são ideais para a SRS pelos seguintes fatores: 1) são 

esféricas e radiograficamente bem distintas; 2) na maioria dos casos, são suficientemente pequenas 

(< 3 cm); 3) geralmente causam efeito de massa deslocando o parênquima cerebral adjacente, o 

que diminui os riscos de prejudicar o tecido cerebral normal; 4) a maioria das lesões são pouco 

invasivas, e toda a lesão pode ser englobada na maior parte dos casos [6]. 

Geralmente, em SRS para metástases cerebrais são aplicadas doses de prescrição de 18 a 25 Gy 

[12]. 

A indicação de SRS nas metástases é uma boa alternativa em lesões menores que 3 cm sem efeito 

compressivo significativo, podendo ser únicas ou múltiplas. Porém deve ter-se em conta a escala 

de performance de Karnofsky e o controlo do tumor primário para que a indicação possa oferecer 

o melhor ganho em qualidade de vida para o doente. O controlo das lesões cerebrais tratadas com 

SRS é de 80 a 85%, variando em relação ao tamanho e ao tipo histológico (maior que 90% nas lesões 

menores que 1 cm) [7]. 

A SRS é geralmente bem tolerada, embora sejam descritos efeitos colaterais como náuseas e 

vómitos em pacientes com tumores na região do IV ventrículo. Ainda não existe um consenso sobre 

a eficácia da SRS em relação à cirurgia convencional, sendo recomendada a SRS para doentes com 
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lesões de difícil acesso e de pequeno tamanho. Os critérios que indicam melhor prognóstico com a 

SRS são a presença de uma lesão única, KPS maior que 70 e ausência de doença disseminada [19]. 

Mais recentemente segundo um estudo de Minniti et al concluiu-se que a SRS com uma dose de 

27 Gy em 3 frações diárias para metástases cerebrais com tamanho superior a 2 cm conseguia um 

melhor controlo local e um risco reduzido de necrose de radiação em comparação com um 

tratamento de SRS de fração única. “Sabemos que em metástases cerebrais muito maiores do que 

2 a 2,5 cm, o controlo local diminuiria e a toxicidade aumentaria se usarmos uma única fração” 

citado por Scott G. Soltys. Ainda neste estudo concluiu-se que a taxa de controlo normal em 

metástases cerebrais com menos de 2 cm é de 85% a 90%, mas decai para 60% a 70% com 

metástases maiores. 

A  diferença mais significativa no controlo local foi para lesões com tamanho superior a 3 cm, com 

o tratamento SRS de fração única tendo um controlo local de 54% em 1 ano versus 73% no 

tratamento SRS com mais de uma fração [8]. 
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2.3. Aceleradores Lineares 

 

Segundo Khan o acelerador linear é um aparelho que utiliza ondas eletromagnéticas de elevada 

frequência para acelerar partículas carregadas (tais como eletrões) com elevada energia cinética 

através de um tubo linear [20]. 

Os componentes básicos que constituem um acelerador são: a fonte de energia - modulador, a 

fonte de microondas, o canhão de eletrões, o guia de ondas de aceleração, o sistema de magnetos 

e a cabeça de tratamento (Fig.2) [21]. 

 

Figura 2 - Diagrama de blocos de um Acelerador Linear [20] 

 

Todos os aceleradores lineares têm o mesmo princípio de funcionamento. Um filamento de 

tungsténio é aquecido e produz eletrões, que são posteriormente ejetados para dentro de um guia 

de ondas (tubo acelerador) e acelerados, atingindo depois um alvo onde são produzidos os fotões 

por efeito de travagem, que são colimados de seguida na zona da cabeça do acelerador  [22]. 

 

A cabeça do acelerador linear está revestida por uma capa de proteção de alta densidade feita de 

chumbo, tungsténio ou liga de chumbo-tungsténio, e contêm um alvo de tungsténio, um scattering 

foil (filtro de dispersão), um flattening filter (filtro aplanador), câmaras de ionização, um colimador 

fixo e móvel e um sistema de localização de luz (Fig.3) [20]. 
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Figura 3 - Componentes da cabeça do acelerador linear [20] 

 

O colimador primário permite a passagem de radiação criando um feixe em forma de cone e 

permitindo reduzir a fuga de radiação e, portanto, o excesso de dose total no corpo, ao absorver a 

radiação dispersa na direção lateral. O colimador primário define o tamanho máximo de campo.  

De seguida, o feixe atravessa um sistema de câmaras de ionização onde são monitorizadas: a dose, 

a taxa de dose e a distribuição de dose no campo (simetria e homegeneidade do feixe). No caso 

específico do acelerador linear Elekta Versa HD , após esta monitorização, o feixe é limitado por um 

segundo colimador móvel, o MLC AgilityTM que permite obter campos irregulares, mais próximos 

das formas dos volumes a tratar [20]. Este último sistema de colimação do feixe integrado no 

acelerador consiste num conjunto de lâminas que se movem de forma independente e cujo sistema 

de posicionamento não permite que estas se encostem, e num par de blocos de chumbo ou 

tungsténio (jaw ou mandíbula), delimitando um  campo retangular até 40 × 40 cm2, projetado à 

distância do isocentro (tipicamente a 100 cm da fonte de radiação)  As lâminas do MLC  encontram-

se por cima da jaw, que por sua vez se encontra perpendicular às lâminas.  
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2.4. Aceleradores Lineares e Radiocirurgia  

 

Os aceleradores lineares convencionais com finalidade médica, são provavelmente os 

equipamentos emissores de radiação mais versáteis e económicos para a SRS. O desenvolvimento 

da tecnologia de computação para o planeamento radiocirúrgico simplificou as técnicas de SRS por 

aceleradores lineares na década de 80 [11]. 

As principais vantagens do uso do acelerador linear para SRS incluem a possibilidade de usar o 

equipamento instalado para radioterapia convencional, a grande flexibilidade para modificar a 

geometria do campo e conformá-la à da lesão a ser tratada. No entanto existem algumas 

desvantagens que incluem a necessidade de controlo da qualidade mais rígido para garantir a 

segurança e a reprodutibilidade, cuidados especiais para garantir a precisão mecânica do sistema, 

a necessidade de testes frequentes dos sistemas mecânicos, de radiação e de transferência de 

dados para o computador de planeamento [11]. 

Na SRS com aceleradores lineares dá-se preferência às técnicas de irradiação em forma de arco, 

que diminuem a dose nos tecidos normais ao mesmo tempo que concentram a dose no volume 

alvo. Os campos de tratamento em geral são menores do que a radioterapia convencional e medem 

entre 0,5 cm a 4,0 cm. Quanto menores forem esses campos, mais aperfeiçoado fica o planeamento 

e maior é a proteção de tecido cerebral normal [6]. 

A SRS foi a técnica impulsionadora do uso de feixes flattening filter free (FFF). Uma vez que esta 

técnica é utilizada para lesões cerebrais, com volumes muito reduzidos e não uniformes nas quais 

se utilizam sistemas de imobilização muito rígidos, leva à necessidade de reduzir os tempos de 

tratamento o mais possível. O facto de a remoção do flattening filter (FF) permitir um aumento da 

taxa de dose, torna bastante útil a sua utilização neste tipo de técnica, uma vez que possibilita a 

redução do tempo de tratamento [23]. 

A utilização de feixes FFF apresentam vários benefícios como o aumento da taxa de dose e a 

redução das doses periféricas e penumbras [24] [25].  
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2.5. Colimadores Multilâminas (MLCs) 

 

O MLC é um sistema adicional de colimação do acelerador, que modifica a forma do feixe. 

Constituído por um conjunto de lâminas, controladas por computador que se podem movimentar 

até uma posição pré-definida e que permite bloquear a radiação numa determinada região, 

adaptando-se ao volume alvo [22]. 

Os MLCs são responsáveis pelas evoluções na radioterapia conformal tridimensional (3D-CRT) e 

possibilitam a utilização de técnicas especiais de radioterapia baseadas essencialmente na 

modulação do feixe de tratamento, como a radioterapia de intensidade modulada (IMRT) e o arco 

de intensidade modulada (VMAT).  

Um sistema de MLC é caracterizado pelo número de pares de lâminas que possui, pelo tamanho 

máximo de campo que permite obter, pela espessura das lâminas projetada ao nível do isocentro, 

pela distância máxima que é alcançada pelas lâminas relativamente ao eixo central e pela sua 

transmissão  [26]. 

Atualmente, tem sido desenvolvida a SRS com colimadores micro multilâminas. Esses colimadores 

consistem num conjunto de várias lâminas metálicas, independentes entre si, de 2 mm a 5 mm de 

espessura  ao isocentro, que conseguem moldar o feixe de tratamento à forma do alvo numa 

determinada projeção [6]. 

 

 

2.6. Características dos planeamentos com diferentes MLCs 

 

Quanto mais próxima a dose de prescrição estiver do volume alvo e mais acentuado o gradiente de 

dose ao redor do alvo, menor dose é depositada no tecido normal. Essa correspondência da dose 

a um alvo tridimensional é geralmente quantificada usando o índice de conformidade, que reflete 

a quantidade de tecido normal dentro da linha de isodose da dose prescrita [12]. 

Uma das maiores preocupações na SRS é obter um elevado nível de conformidade. Sem isso, é usual 

realizar o fracionamento da dose para reduzir o dano letal aos tecidos saudáveis circundantes. Para 

a SRS baseada nos aceleradores lineares, o micro-MLC surgiu como um grande avanço na tecnologia 

de modelação do feixe com o objetivo de melhorar a conformidade e poupar os OAR’s [4]. 

A conformidade depende da espessura das lâminas do MLC, da forma do alvo e do volume do alvo. 

Uma espessura menor das lâminas do MLC ajuda a moldar melhor o feixe e a melhorar a 

conformidade [4]. 



14 
 

Para tratamentos utilizando IMRT, quanto menor a espessura da lâmina, melhor a proteção do 

OAR. Além disso, os índices de conformidade apresentam melhores resultados quando comparados 

ao arco conformacional dinâmico. Resultados sugerem que para as técnicas em IMRT, quanto 

menor a espessura da lâmina, melhor o índice de conformidade (comparando lâminas de 3, 5 e 10 

mm), porém esta vantagem é menor quanto maior o volume da lesão [27][28]. 

O desenvolvimento da técnica de VMAT em LINAC, em que a gantry descreve um arco em volta do 

alvo, permitiu a introdução de mais parâmetros de otimização para o tratamento de SRS. Estes 

parâmetros são definidos por planeamento inverso no TPS, como modelação do feixe, taxa de dose 

e a velocidade da gantry [29]. 

O plano de tratamento ideal deveria permitir obter 100% da dose prescrita no volume-alvo e 

nenhuma dose no tecido normal. O principal objetivo do plano de tratamento será conformar a 

dose prescrita ao volume alvo, tão próximo quanto possível, e ajustar o gradiente de dose para que 

estruturas críticas do cérebro (fora do volume-alvo) recebam a menor dose possível [6]. 

Apesar de ser um tema ainda com poucos estudos, existem vários autores que iniciaram algumas 

pesquisas como Monk et al, Kubo et al e Jin et al [30], [31][32]. Os resultados desses estudos 

concluíram que o MLC com uma espessura de lâmina menor apresentou várias diferenças 

dosimétricas pequenas, mas consistentes, por exemplo o índice de Conformidade para o micro-

MLC de 3 mm foi melhor em comparação com o MLC de 5 mm [28].  
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3. Capítulo III - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Contextualização do estudo 

 

Este estudo surgiu da necessidade de estudar as características dosimétricas e vantagens da 

utilização do micro-MLC no tratamento de SRS.  

 

3.2. Tipo de estudo 

 

Optou-se por um estudo retrospetivo e exploratório, justificado pelo número de casos de SRS que 

havia no centro em estudo até à data, de fração única, existentes para a realização do estudo. 

 

3.3. População e Amostra 

 

O estudo decorreu na Lenitudes – Centro Médico Avançado, em Santa Maria da Feira. Os dados são 

referentes ao período entre Outubro de 2018 e Dezembro de 2019. A amostra é constituída por 

casos clínicos diagnosticados com: meningiomas, neurinomas e metástases cerebrais (patologias 

mais comuns) que realizaram radioterapia com SRS. Como critérios de inclusão considerou-se os 

casos clínicos que trataram apenas uma lesão numa única fração. 

Estudou-se 30 casos, de ambos os sexos, com uma média de 59 anos de idade (entre os 30 anos e 

os 83 anos).  

 

3.4. Considerações Éticas 

 

A confidencialidade dos dados e o seu anonimato foram salvaguardados durante todo o processo, 

através da codificação do doente. Para esta codificação, foram extraídos os dados do processo 

clínico e dados dosimétricos dos planeamentos de SRS (Anexo I). 

Antes de todo o processo de tratamento é pedido ao doente para assinar um consentimento livre 

e informado, no qual o doente nos permite o uso dos dados presentes neste trabalho (Anexo II). 
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3.5. Execução dos planeamentos 

 

Para todos os casos clínicos, o plano dosimétrico foi executado com o MLC Agility™ no sistema de 

planeamento (TPS) Monaco®, utilizando o algoritmo Monte Carlo para o cálculo de planimetrias 

com a técnica de Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT). 

Os pontos essenciais respeitados nos planeamentos com o MLC AgilityTM foram:  

• 99% do PTV (Planning Target Volume) coberto com a dose de prescrição; 

• Máximo de dose menor de 135%. No entanto foram aceites, em casos pontuais, máximos 

de doses superiores a 135%, pois eram clinicamente aceitáveis; 

• Maior conformidade no PTV e um elevado gradiente de dose no cérebro.  

Com o intuito de comparar o MLC Agility™ com o micro-MLC Apex™, foi feita a reotimização dos 

planos realizados com o MLC AgilityTM, mantendo as angulações dos arcos de irradiação e as 

mesmas funções-objetivo de otimização, alterando apenas para o MLC Apex™. 

 

3.6. Instrumentos de recolha de dados 

 

3.6.1.  Acelerador Linear 

 

O Acelerador Linear utilizado é um Elekta Versa HD que produz feixes de eletrões de 6, 10, 12 e 15 

MeV e fotões de 6, 10 e 15 MV e 6 MV FFF e 10 MV FFF. A energia utilizada nos planos de 

tratamento foi 6 MV FFF. 

 

3.6.2.  MLC Agility™ 

 

O MLC Agility™ é composto por 80 pares de lâminas, cada uma com espessura de 5 mm ao 

isocentro. O tamanho de campo máximo permitido por este MLC é de 40 × 40 cm2. Este MLC está 

montado permanentemente na cabeça da gantry. 
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Figura 4 - Imagem de um colimador Agility™ da Elekta [33].  

 

 

Jaws 

 

As jaws permitem o ajuste contínuo do tamanho do campo. O MLC AgilityTM não permite criar um 

campo quadrado só com as lâminas do MLC, precisa sempre do par de jaw para descrever o campo, 

por isso estas se encontram perpendiculares ao MLC. Durante a configuração do tratamento, o par 

de jaw desloca-se automaticamente para uma posição especificada pela prescrição. Além disso na 

técnica de VMAT existe o chamado Jaw tracking, ou seja, a posição do par de jaw não é fixa, 

adaptando-se ao longo da irradiação, à posição necessária resultante da otimização do plano. O 

campo é especificado pelo conjunto do MLC. As jaws são fabricadas em liga de tungsténio com uma 

densidade de 18 g/cm3. As jaws apresentam uma espessura reduzida nas áreas onde as lâminas 

proporcionam blindagem adicional. A ponta da jaw apresenta-se curva [34]. 
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Figura 5 - Ilustração de um MLC com o detalhe das Jaws e do DLG [35]. 

 

 

Lâminas do Agility™ 

 

O conjunto tem dois grupos de 80 lâminas. Estas deslocam-se de forma linear perpendicularmente 

ao percurso do feixe. A largura nominal das lâminas é de 5 mm no isocentro, ou seja, é a espessura 

medida na projeção das lâminas no plano perpendicular ao eixo central que contém o ponto do 

isocentro do acelerador. Cada grupo de lâminas está montado sobre um guia dinâmico de lâminas 

(DLG - Dynamic Leaf Guide), que se pode deslocar até 15 cm (Fig.5). As lâminas podem estender-se 

até 20 cm a partir do DLG. O movimento do DLG pode ser ativado durante a administração do feixe 

e pode ser combinado com o movimento das lâminas. Ao combinar o DLG e o movimento das 

lâminas, as lâminas podem deslocar-se 15 cm para além do eixo central. As lâminas são fabricadas 

em liga de tungsténio, com uma densidade de 18 g/cm3, e a ponta da lâmina possui um raio de 170 

mm [34]. 

A Fig. 6 ilustra uma secção transversal do grupo de lâminas do Agility™, em que cada lâmina possui: 

• Um pequeno motor para a deslocar. 

• Uma pequena folga em relação à lâmina adjacente, para manter a fricção a um nível 

mínimo. 

• Uma superfície vertical inclinada para seguir a divergência do feixe de radiação. As 

lâminas mais afastadas do eixo central do feixe encontram-se mais inclinadas. 
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• Uma pequena inclinação no sentido contrário ao do feixe de radiação, para manter a fuga 

de radiação a um nível mínimo. 

• Uma curva da ponta da lâmina (170 mm de raio) não alinhada com o eixo de linha central 

da altura da lâmina. Isto otimiza a penumbra em todos os tamanhos e desvios de campo 

possíveis [34]. 

 

 

Figura 6 - Secção transversal do grupo de lâminas do Agility™[34]. 

 

O controlo da posição individual das lâminas é baseado num sistema ótico. Cada lâmina possui um 

refletor na ponta, e uma câmara de vídeo instalada na cabeça da gantry envia as imagens dos 

campos realizados em tempo real para o software de controlo do acelerador (Fig.7). 

 

Figura 7 - Modelo de uma lâmina da Elekta [34]. 
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As lâminas podem colocar-se em qualquer posição no tamanho do campo prescrito, caso se 

apliquem as seguintes condições: 

1. É necessário existir um valor prescrito para todas as lâminas. 

2. O limite de deslocação das lâminas para além do eixo central do feixe é de 15 cm. 

3. A distância máxima entre as lâminas mais estendidas e mais retraídas é de 20 cm em cada 

grupo de lâminas. 

 

Deve existir um valor prescrito para a separação mínima entre duas lâminas opostas para evitar 

colisões. A folga das lâminas é de 1 mm entre as pontas das lâminas, no entanto a medição mínima 

no isocentro, será superior a este valor devido à divergência do feixe. Esta separação fixa é utilizada 

em todas as condições, independentemente do desvio ou ângulo da gantry, para evitar a colisão 

entre lâminas [34]. 

Se for especificado um tamanho do campo de 40 × 40 cm2, as lâminas do Agility™ no limite do 

campo estão sujeitas a arredondamento. Os limites reais são:  

1. Lâminas 1 e 80 – 16,1 cm; 

2. Lâminas 2 e 79 – 16,7 cm; 

3. Lâminas 3 e 78 – 17,3 cm; 

4. Lâminas 4 e 77 – 17,8 cm; 

5. Lâminas 5 e 76 – 18,3 cm. 

Todas as outras lâminas têm um valor máximo de 20 cm. 

 

3.6.3.  ApexTM 

 

O colimador Apex™ é um dispositivo médico para a colimação de feixes de fotões em aceleradores 

lineares (Fig. 8). É composto por 56 pares de lâminas de 2,45 mm ao isocentro permitindo um 

tamanho de campo máximo de 11,60 × 13,72 cm2. O Apex™ é montado de forma a que as suas 

lâminas fiquem perpendiculares às do Agility™ ficando este aberto, criando um campo fixo de 12 × 

14 cm2. Este micro-MLC permite criar um campo quadrado só com as lâminas do MLC [36]. 

Este equipamento é montado na cabeça da gantry antes de cada tratamento de SRS, após este 

procedimento é necessário realizar vários testes de controlos da qualidade, além dos testes 

efetuados ao MLC AgilityTM, para assegurar todas as condições de segurança para o tratamento.  

Quando se utiliza este micro-MLC para irradiar com a técnica de VMAT só é permitido irradiar arcos 

numa direção e a taxa de dose durante a administração do tratamento é constante. 
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Figura 8 - Imagem do colimador ApexTM [36].  

 

Na Fig.9 está representado a localização do sistema Apex™ numa unidade de radioterapia e os seus 

componentes. 

 

Figura 9 - Sistema ApexTM 

1. 1 - Colimador ApexTM (e componentes eletrónicos). 5. 5 - Caixa controlador ApexTM 

2. 2 - Cabo curto 6. 6 - Consola remota 

3. 3 - Sensor da gantry 7. 7 - Estação de trabalho MCS 

4. 4 - Cabo de bloqueio 8. 8 - Ligação à LAN do hospital 
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Cada motor de lâminas obtém fornecimento de energia elétrica da caixa do controlador Apex™. Os 

motores das lâminas colocam, com precisão, a lâmina na posição identificada na prescrição 

fornecida. A caixa do controlador Apex™ é instalada na sala de equipamento. O colimador Apex™ 

recolhe os sinais emitidos pelos codificadores dos motores e compara esses sinais com as posições 

das lâminas prescritas para medir a precisão da posição das lâminas. O colimador Apex™ envia estes 

resultados para a caixa do controlador Apex™. Antes de iniciar um tratamento, o sistema envia 

todos os dados de tratamento da estação de trabalho MCS para a caixa do controlador Apex™, e 

de seguida, a caixa do controlador Apex™ envia os dados para o colimador Apex™. Ao iniciar o 

tratamento, a estação de trabalho MCS apresenta as posições das lâminas e o estado do sistema 

[36]. 

As velocidades lineares das lâminas são ajustadas em tempo real em função da velocidade e da 

posição da gantry. O sistema utiliza os valores interpolados para deslocar as lâminas de forma 

contínua. O MCS apresenta estes valores, e os símbolos de estado do motor, junto às lâminas [36]. 

 

3.7. Procedimentos de Recolha e Análise dos Resultados 

 

A comparação dos planos dosimétricos realizados com os dois MLCs foi feita por comparação da 

distribuição de dose, dos histogramas dose-volume (HDV), com especial foco nos parâmetros dos 

limites de dose a cumprir nos OAR (doses máximas), cobertura do PTV pela isodose de 100% e nos 

índices da qualidade ao volume alvo. 

Os órgãos de risco definidos e cujas doses recebidas foram comparadas são os seguintes: 

• Cérebro 

• Cóclea Direita e Esquerda 

• Cristalino Direito e Esquerdo 

• Quiasma Óptico 

• Nervo Óptico Direito e Esquerdo 

• Tronco Cerebral 

 

Estes OAR’s foram considerados para todos os casos clínicos independentemente se eram os OAR´s 

principais, ou seja, se eram as estruturas de risco mais próximas da lesão. 

 

Para calcular os índices da qualidade propostos foi necessário retirar os seguintes dados: volume 

do PTV, volume que recebe 100% da dose, as doses: D2%, D100%, D98%, e D50% (Dx é a dose mínima 
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recebida nos x% (ou x cm3) mais quentes do órgão [37]), volume de PTV que recebe 100% da dose 

e a dose máxima pontual que recebe o plano. 

 

Os índices da qualidade utlizados foram os adotados neste serviço, propostos pelo Radiation 

Therapy Oncology Group (RTOG) com os protocolos 90-05 e 93-05 e também citado pelo 

International Commission on Radiation Units & Measurements ICRU-62 e ICRU-83. 

Os índices da qualidade, definidos e explicados de seguida, definem a qualidade da distribuição de 

dose e permitem realizar a comparação entre diferentes planos, e neste trabalho incluem: índice 

de conformidade, índice de gradiente, índice de homogeneidade, o número de conformação e o 

rácio entre a dose máxima do plano e a dose prescrita.  

 

Índice de Conformidade (IC) é definido como a razão entre o volume irradiado com a dose prescrita 

(VIV) e o volume do PTV (𝑉𝑃𝑇𝑉). Devendo ser o mais próximo de 1, e não superior a 1.5 (ideal <1.2). 

𝐼𝐶 =
𝑉𝐼𝑉
𝑉𝑃𝑇𝑉

 

Índice de Gradiente (IG) é definido como a razão entre o volume da isodose de 50% (𝑉𝐼50%) e o 

volume do alvo a irradiar (𝑉𝑃𝑇𝑉).  Pretende-se que a diferença entre a isodose de 50% e a isodose 

de 100% seja a menor possível. 

𝐼𝐺 =
𝑉𝐼50%
𝑉𝑃𝑇𝑉

 

 

Índice de Homogeneidade (IH) é definido como a diferença entre a dose máxima (near máximum 

- dose aos 2%, 𝐷2%) e a dose mínima (near minimum - dose 98%, 𝐷98%), normalizada pela isodose 

de 50 %, 𝐷50%, do volume alvo. Pretende-se que os valores sejam próximos de 0, pois o que seria 

ideal era a diferença entre o valor máximo e o mínimo ser nula. 

 

𝐼𝐻 =
𝐷2% −𝐷98%

𝐷50%
 

 

Número de Conformação (NC) é o produto entre o fator de cobertura do PTV e o fator de 

sobredosagem de tecidos normais. Deve ser o mais próximo de 1 (ideal ≥0,6). 

𝑁𝐶 =
𝑉𝐼𝑃𝑇𝑉
𝑉𝑃𝑇𝑉

×
𝑉𝐼𝑃𝑇𝑉
𝑉𝐼𝑉

 

𝑉𝐼𝑃𝑇𝑉 – Volume de PTV irradiado com a dose prescrita. 
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𝑉𝑃𝑇𝑉 – Volume de PTV. 

𝑉𝐼𝑉– Volume Irradiado com a dose prescrita. 

 

Rácio entre Dose máxima do plano e a Dose Prescrita (MDPD) que estabelece a razão entre a dose 

máxima (Dmáx.) do plano e a dose prescrita (Dp). Deve ser menor ou igual que 1,5. 

 

𝑀𝐷𝑃𝐷 =
𝐷𝑚á𝑥

𝐷𝑝
 

 

Foram excluídos da análise os planos de micro-MLC com coberturas inferiores à cobertura aceitável 

clinicamente para o tratamento de SRS, pois não fazia sentido incluir na análise uma vez que não 

se alteraram as condições iniciais de planeamento, nomeadamente as funções objetivo. 

 
Para registar os dados necessários retirados das planimetrias do TPS criou-se uma base de dados 

no Microsoft Excel. A análise estatística foi realizada utilizando o software RStudio (versão 3.6.1).  

Devido há existência de outliers e aos dados não seguirem uma distribuição normal (teste Shapiro-

Wilk), para avaliar as diferenças entre os dois colimadores, usou-se o teste de sinais e o teste de 

Wilcoxon considerando um resultado estatisticamente significativo para um valor p < 0.05. 

 

As hipóteses colocadas foram:  

H0: Não existe diferenças significativas entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC ApexTM. 

H1: Existe diferenças significativas entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC ApexTM. 

 

De acordo com os objetivos propostos e as hipóteses colocadas foi necessário dividir a amostra 

consoante a patologia, forma do GTV e o volume do PTV. De seguida analisou-se esses grupos e 

comparou-se os resultados.  

A informação clínica do caso clínico permitiu-nos retirar a definição de regular ou irregular das 

lesões, nomeadamente através dos exames de diagnóstico. 

  



25 
 

4. Capítulo IV – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Características da Amostra 

 

Tabela 1 - Características das lesões incluídas na revisão inicial. 

 

 

Como se pode observar, a amostra é constituída por 30 casos de SRS dos quais 5 casos são 

metástases do SNC, 13 casos de meningiomas e 12 casos de neurinomas do acústico. Desta amostra 

cerca de 80% (n= 24) das lesões são irregulares. 

Os volumes médios de maiores dimensões observados foram os meningiomas (6,13 cm3) seguido 

das metástases do SNC (2,59 cm3) e, por último os neurinomas (0,95 cm3). 

Destes 30 casos foram avaliados 29, porque foi excluído 1 caso de neurinoma, pois a cobertura do 

PTV era inferior à cobertura aceitável clinicamente para o tratamento de SRS. 

 

4.2. Cobertura do PTV 

 

Em relação à cobertura do PTV foi analisado, em cada caso clínico, o volume relativo do PTV que 

recebia 100% da dose prescrita (V100%) em ambos os colimadores. O objetivo clínico da cobertura 

do PTV foi alcançado na maioria dos planos (97%) com o micro-MLC ApexTM. Observou-se um caso 

clínico que foi excluído, pois o planeamento com o micro-MLC não respeitava a cobertura do PTV 

aceitável clinicamente, apesar do planeamento com o MLC a cobertura do PTV já ser aceitável. 

Analisou-se a cobertura dos PTVs para cada colimador, em que se observou que os resultados eram 

muito semelhantes. No entanto, em alguns casos clínicos, observou-se uma ligeira melhoria na 

cobertura do PTV com micro-MLC ApexTM (Gráfico 1). 

Patologia n GTV Forma Irregular GTV (cm3) PTV (cm3) 

Metástases SNC 5 2 (40%) 2,59 ± 3,37 (0,81 - 9,10) 5,21 ± 4,37 (2,12 - 12,82) 

Meningioma 13 10 (77%) 6,13 ± 3,68 (1,23 - 15,21) 10,82 ± 5,29 (4,58 - 19,64) 

Neurinoma 12 12 (100%) 0,95 ± 0,74 (0,06 - 2,95) 1,76 ± 1,10 (0,18 - 4,48) 

Total 30 24 (80%) 3,59 ± 3,62 (0,06 - 15,21) 6,26 ± 5,71 (0,18 - 19,64) 

Média ± desvio padrão (amplitude), exceto para o GTV forma irregular, cujos valores são expressos como número 
(percentagem). 
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Gráfico 1 - Cobertura do PTV para o MLC AgiltiyTM e o micro-MLC ApexTM, para os 30 casos clínicos iniciais. 

 

 

4.3. OAR’s – Doses máximas 

 

Para proceder à comparação dos OAR’s foram retiradas as doses máximas dos principais órgãos de 

risco dos casos clínicos através dos HDV dos planeamentos em ambos colimadores. Foram 

considerados os seguintes critérios: mediana, amplitude interquartil (IQR) e amplitude. 

Dependendo da localização tumoral temos OAR’s diferentes, no entanto as doses recebidas pelos 

OAR’s em ambos os colimadores são muito similares, ou seja, não existem doses muito diferentes 

das aprovadas com o MLC AgilityTM.  

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre ambos os colimadores nos 

limites de dose a cumprir nos OAR’s. 
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Tabela 2 - Dose máxima nos OAR para os planos com MLC AgilityTM e micro-MLC ApexTM para os 29 casos clínicos 
de SRS. 

 

 

Segundo a tabela 2, a mediana de valores é muito próxima nos OAR’s entre o MLC AgilityTM e o 

micro-MLC ApexTM, observaram-se diferenças mínimas nos nervos ópticos, cócleas e quiasma 

óptico. A amplitude de valores é maior no cérebro, tronco cerebral e cócleas, porque são órgãos 

que têm uma tolerância maior de dose. 

Observou-se que 50% dos dados se situam na nossa amplitude interquartil, o que demonstra que 

a maioria dos valores das doses estão concentradas em redor da mediana. 

Entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC ApexTM não se observam diferenças significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAR 
Dose de 

tolerância 
(Gy) 

Dose máxima 
(Gy) 

MLC micro-MLC 

Cérebro - Mediana 17,29 17,31 

    IQR 15,71 - 18,32 15,91 - 19,06 

    Amplitude 11,26 - 26,80 10,57 - 28,00 

Tronco cerebral < 12 Mediana 8,97 9,00 

    IQR 1,47 - 12,04 1,99 - 12,38 

    Amplitude 0,07 - 14,69 0,12 - 14,94 

Cóclea < 9 Mediana 1,19 1,07 

    IQR 0,24 - 3,86 0,30 - 3,78 

    Amplitude 0,01 - 15,22 0,03 - 14,34 

Quiasma ótico < 10 Mediana 0,22 0,27 

    IQR 0,16 - 1,40 0,19 - 1,70 

    Amplitude 0,09 - 8,97 0,09 - 8,97 

Nervo ótico < 10 Mediana 0,42 0,48 

    IQR 0,11 - 1,07 0,21 - 1,22 

    Amplitude 0,04 - 10,17 0,05 - 10,51 

Cristalino < 10 Mediana 0,22 0,22 

    IQR 0,07 - 0,55 1,00 - 0,52 

    Amplitude 0,00 - 1,60 0,00 - 1,65 

IQR: Amplitude interquartil. 
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Gráfico 2 - Diferença entre micro-MLC e MLC para a dose máxima no OAR, % [(micro-MLC – MLC) / MLC]. 

 

Para a análise da dose máxima nos OAR comparou-se os resultados da diferença entre o micro-MLC 

e o MLC. 

A análise foi efetuada através da caixa de bigodes apresentada no gráfico 2, em que o traço grosso 

representa a mediana dos valores obtidos. A caixa de bigodes é limitada pelo 1º e 3º quartis que 

representa os 25% dos dados e os 75% dos dados, respetivamente.  A caixa representa os 50% dos 

dados. Os traços iniciais e finais dos bigodes correspondem ao valor mínimo e ao valor máximo 

obtidos, respetivamente. Observaram-se outliers no gráfico que são os elementos dispersos que 

não estão contidos no intervalo das caixas de bigodes. 

Observou-se que as estruturas que têm mais outliers são as estruturas que nos casos clínicos não 

são consideradas OAR’s principais. 

As caixas de bigodes mais largas representam onde se observou uma maior variabilidade de dados. 

Observou-se, que nos 75 % dos dados, a diferença entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC ApexTM, foi 

inferior a 1% da dose. No entanto as medianas têm sempre uma tendência positiva, ou seja, 

observou-se as doses máximas nos OAR’s superiores com o micro-MLC ApexTM do que com o MLC 

AgilityTM.  
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4.4. Índices da Qualidade 

 

Tabela 3 - Avaliação da qualidade do plano com MLC AgilityTM e micro-MLC ApexTM para os planos de VMAT SRS 
dos 29 casos clínicos. 

 

 

Na avaliação da qualidade do plano com os dois colimadores foram analisadas as seguintes métricas 

da qualidade: a cobertura do PTV e os índices da qualidade.  

Em relação à cobertura do PTV o resultado foi muito similar em ambos os colimadores com uma 

cobertura clinicamente aceitável (V100% ≥ 95%), na maioria dos casos clínicos.  

Em relação aos índices da qualidade observou-se que a maioria dos valores são aleatórios (p > 0.05), 

exceto o IG que apresenta um resultado estatisticamente significativo com um valor p < 0,001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métricas de 
Qualidade 

Objetivo MLC micro-MLC Valor p 

V100 % (%) ≥ 95% 97,70 (93,35 - 99,73) 97,70 (93,23 - 99,73) 0,57 

IH próximo de 0 0,23 (0,14 - 0,39) 0,24 (0,14 - 0,35) 0,71 

MDPD ≤ 1.5 1,30 (1,19 - 1,38) 1,32 (1,18 - 1,40) 0,06 

IC < 1,2 (1-2) 1,18 (1,00 - 1,50) 1,18 (1,00 - 1,50) 0,69 

NC ≥ 0,6 (0-1) 0,80 (0,66 - 0,92) 0,82 (0,67 - 0,92) 0,97 

IG - 4,96 (2,49 - 12,50) 4,83 (2,53 - 11,19) < 0,001 

Mediana (amplitude). 
Estatisticamente significativo para p < 0.05. 
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Tabela 4 - Avaliação da qualidade do plano com MLC AgilityTM e micro-MLC ApexTM de acordo com a patologia para 
os planos de VMAT SRS dos 29 casos clínicos. 

 

 

Os casos clínicos de SRS foram divididos consoante a patologia e analisados em termos de cobertura 

do PTV e dos índices da qualidade. 

Observou-se que o objetivo clínico da cobertura do PTV dos planos de SRS foi conseguido na maioria 

dos casos clínicos com ambos os colimadores (V100% ≥ 95%), independentemente da patologia.  

Em relação aos índices da qualidade, em cada grupo de patologias, o IG foi o que obteve o valor de 

p mais baixo, mas foi nos neurinomas e nos meningiomas que se observou um resultado 

estatisticamente significativo, o que permite concluir que, neste tipo de patologias, existe 

diferenças entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC ApexTM . 

 

 

 

 

 

Patologia 
Métricas de 
Qualidade 

Objetivo MLC micro-MLC Valor p 

Metástases V100 % (%) ≥ 95% 97,04 (95,06 - 99,40) 97,59 (95,02 - 99,40) 0,79 

SNC IH próximo 0 0,26 (0,16 - 0,26) 0,25 (0,23 - 0,27) 0,62 

(n = 5) MDPD ≤ 1.5 1,30 (1,26 - 1,34) 1,34 (1,30 - 1,40) 0,62 

 IC < 1,2 (1-2) 1,12 (1,03 - 1,19) 1,14 (1,00 - 1,24) 0,44 

 NC ≥ 0,6 (0-1) 0,86 (0,79 - 0,88) 0,86 (0,76 - ,90) 0,62 

 IG - 3,76 (3,04 - 6,34) 3,70 (2,92 - 6,28) 0,31 

Meningioma V100 % (%) ≥ 95% 97,01 (93,35 - 99,50) 97,01 (93,23 - 99,50) 0,56 

 (n = 13) IH próximo 0 0,20 (0,14 - 0,39) 0,21 (0,14 - 0,35) 0,74 

  MDPD ≤ 1.5 1,27 (1,19 - 1,36) 1,28 (1,18 - 1,38) 0,34 

  IC < 1,2 (1-2) 1,16 (0,98 - 1,32) 1,07 (1,02 - 1,23) 0,68 

  NC ≥ 0,6 (0-1) 0,83 (0,73 - 0,92) 0,83 (0,76 - 0,92) 0,71 

  IG - 4,10 (2,49 - 6,45) 3,74 (2,53 - 5,84) 0,03 

Neurinoma V100 % (%) ≥ 95% 97,96 (96,78 - 99,73) 98,63 (96,73 99,73) 0,76 

(n = 11)  IH próximo 0 0,25 (0,21 - 0,30) 0,26 (0,19 - 0,28) 0,76 

  MDPD ≤ 1.5 1,33 (1,29 - 1,38) 1,34 (1,25 - 1,39) 0,15 

  IC < 1,2 (1-2) 1,26 (1,18 - 1,51) 1,26 (1,15 - 1,50) 0,64 

  NC ≥ 0,6 (0-1) 0,77 (0,66 - 0,83) 0,76 (0,67 - 0,82) 0,76 

  IG - 5,60 (5,20 - 12,50) 5,28 (4,83 - 11,19) 0,001 

Mediana (amplitude). 
Estatisticamente significativo para p < 0.05. 
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Tabela 5 - Avaliação da qualidade do plano com MLC AgilityTM e micro-MLC ApexTM de acordo com a forma do GTV 
para os planos de VMAT SRS dos 29 casos clínicos. 

 

 

Os casos clínicos de SRS foram analisados, consoante a forma do GTV, em regular ou irregular. A 

maioria das lesões são irregulares. As métricas da qualidade para a análise foram a cobertura do 

PTV e os índices da qualidade. 

Observou-se que, independentemente da forma do tumor, obteve-se valores médios da cobertura 

do PTV clinicamente aceitável para ambos os colimadores. 

Em relação aos índices da qualidade observou-se que para a forma irregular das lesões, as 

diferenças são estatisticamente significativas para o IG. O que comprova que existem diferenças 

entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC ApexTM. 

De uma forma global, observou-se que para a forma regular e irregular ambos os colimadores são 

muito semelhantes, exceto no IG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma GTV 
Métricas de 
Qualidade 

Objetivo MLC micro-MLC Valor p 

Regular V100 % (%) ≥ 95% 97,01 (94,74 - 99,50) 97,84 (95,02 - 99,50) 0,28 

(n = 6)  IH próximo 0 0,26 (0,19 - 0,26) 0,25 (0,20 - 0,27) 1,00 

  MDPD ≤ 1.5 1,320 (1,232 - 1,340) 1,323 (1,240 - 1,361) 0,44 

  IC < 1,2 (1-2) 1,08 (0,98 - 1,16) 1,09 (1,00 - 1,15) 0,69 

  NC ≥ 0,6 (0-1) 0,875 (0,853 - 0,918) 0,881 (0,830 - 0,923) 0,84 

  IG - 3,66 (2,49 - 4,81) 3,68 (2,53 - 3,92) 0,22 

Irregular V100 % (%) ≥ 95% 97,89 (93,35 - 99,73) 97,70 (93,23 - 99,73) 1,00 

 (n = 23) IH próximo 0 0,22 (0,14 - 0,39) 0,24 (0,14 - 0,35) 0,68 

  MDPD ≤ 1.5 1,30 (1,19 - 1,38) 1,32 (1,18 - 1,40) 0,09 

  IC < 1,2 (1-2) 1,19 (1,00 - 1,51) 1,20 (1,02 - 1,50) 0,87 

  NC ≥ 0,6 (0-1) 0,79 (0,66 - 0,92) 0,81 (0,67 - 0,92) 0,92 

  IG - 5,46 (2,90 - 12,50) 5,02 (2,82 - 11,19) < 0,001 

Mediana (amplitude). 
Estatisticamente significativo para p < 0.05. 
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Tabela 6 - Avaliação da qualidade do plano com MLC AgilityTM e micro-MLC ApexTM de acordo com o volume do 
PTV para os planos de VMAT SRS dos 29 casos clínicos. 

 

 

Para analisar o volume do PTV, dividiram-se os volumes em 4 intervalos: volumes menores que 2 

cm3, volumes entre 2 e 5 cm3, volumes entre 5 e 10 cm3 e volumes maiores ou iguais a 10 cm3.  

As métricas da qualidade para a análise foram a cobertura do PTV e os índices da qualidade. 

Em ambos os colimadores, a cobertura média é idêntica em todos os intervalos de volume 

considerados, independentemente do volume do PTV. 

Em relação aos índices da qualidade, observou-se que as diferenças são relevantes para volumes 

inferiores a 10 cm3.  O que comprova que existem diferenças entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC 

ApexTM.  

 

 

Volume 
(cm3) 

Métricas de 
Qualidade 

Objetivo MLC micro-MLC Valor p 

V < 2 V100 % (%) ≥ 95% 98,17 (97,70 - 99,73) 98,74 (97,57 - 99,73) 0,59 

(n = 6)  IH próximo 0 0,26 (0,21 - 0,30) 0,26 (0,19 - 0,28) 0,44 

  MDPD ≤ 1.5 1,34 (1,29 - 1,38) 1,36 (1,25 - 1,39) 0,31 

  IC < 1,2 (1-2) 1,26 (1,21 - 1,51) 1,26 (1,19 - 1,50) 0,69 

  NC ≥ 0,6 (0-1) 0,77 (0,66 - 0,80) 0,77 (0,67 - 0,82) 1,00 

  IG - 6,31 (5,20 - 12,50) 5,50 (4,96 - 11,19) 0,03 

2 ≤ V < 5 V100 % (%) ≥ 95% 97,31 (95,06 - 99,21) 97,53 (95,02 - 99,67) 1,00 

 (n = 10) IH próximo 0 0,25 (0,16 - 0,27) 0,25 (0,21 - 0,27) 0,75 

  MDPD ≤ 1.5 1,31 (1,27 - 1,35) 1,33 (1,29 - 1,40) 0,75 

  IC < 1,2 (1-2) 1,19 (1,03 - 1,31) 1,20 (1,00 - 1,44) 0,32 

  NC ≥ 0,6 (0-1) 0,81 (0,72 - 0,88) 0,82 (0,69 - 0,90) 0,38 

  IG - 5,40 (3,57 - 6,34) 4,94 (3,67 - 6,28) 0,01 

5 ≤ V < 10 V100 % (%) ≥ 95% 97,52 (94,13 - 99,50) 97,53 (94,10 - 99,50) 0,46 

(n = 6)  IH próximo 0 0,19 (0,14 - 0,22) 0,20 (0,14 - 0,23) 0,56 

  MDPD ≤ 1.5 1,25 (1,19 - 1,30) 1,25 (1,18 - 1,32) 0,69 

  IC < 1,2 (1-2) 1,17 (1,03 - 1,32) 1,15 (1,02 - 1,20) 0,22 

  NC ≥ 0,6 (0-1) 0,84 (0,73 - 0,88) 0,85 (0,78 - 0,89) 0,22 

  IG - 4,58 (3,14 -  6,45) 4,44 (2,92 - 5,84) 0,03 

V ≥ 10 V100 % (%) ≥ 95% 96,50 (93,35 - 99,40) 96,49 (93,23 - 99,40) 1,00 

 (n = 7) IH próximo 0 0,21 (0,17 - 0,39) 0,23 (0,19 - 0,35) 0,81 

  MDPD ≤ 1.5 1,28 (1,24 - 1,36) 1,32 (1,24 - 1,38) 0,30 

  IC < 1,2 (1-2) 1,17 (0,98 - 1,18) 1,07 (1,02 - 1,23) 1,00 

  NC ≥ 0,6 (0-1) 0,86 (0,78 - 0,92) 0,86 (0,76 - 0,92) 0,58 

  IG - 3,33 (2,49 - 4,30) 3,23 (2,53 - 4,58) 0,58 

Mediana (amplitude). 
Estatisticamente significativo para p < 0.05. 
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Assumindo as seguintes hipóteses:  

H0: Não existe diferenças significativas entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC ApexTM. 

H1: Existe diferenças significativas entre o MLC AgilityTM e o micro-MLC ApexTM. 

 

A análise estatística mostrou um valor p > 0,05 ou seja, não tem evidência contra H0, o que indica 

que não existe diferença significativa entre ambos os colimadores, exceto no caso do IG com p < 

0,05, o que rejeita H0, logo assume que existe diferença entre ambos os colimadores. Neste caso o 

micro-MLC apresentou um maior benefício nos neurinomas, lesões irregulares e volumes menores. 
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5. Capítulo V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A cobertura do PTV foi muito similar em ambos os planos de SRS independentemente da patologia, 

forma do GTV e volume do PTV.  

O volume relativo do PTV que recebia 100% da dose prescrita (V100%) para valores ≥ 95% foi 

conseguido na maioria dos casos clínicos, exceto em 3 casos que se observou que a cobertura se 

situava entre os 93% e os 94%.  

Em relação aos OAR’s observou-se que a diferença entre os colimadores para a dose máxima nos 

OAR’s foi inferior a 1% de dose para a maioria dos casos clínicos. No entanto, na maioria dos planos, 

observou-se que o MLC AgilityTM tem uma melhor performance do que o micro-MLC ApexTM, pois 

os valores máximos da dose dos OAR’s são menores. Observaram-se vários outliers em algumas 

estruturas como o tronco cerebral e as estruturas pares (direito e esquerdo). Estes elementos 

dispersos surgem porque foram analisados todos os OAR’s e não os principais para cada caso 

clínico.  

Após a análise dos índices da qualidade em função da patologia, observou-se que não existiam 

diferenças relevantes, exceto para o IG em que se verificou que as metástases cerebrais são os que 

menos beneficiam com o micro-MLC. No entanto os neurinomas e os meningiomas são os que 

beneficiam consideravelmente.  

Em relação à forma do GTV, não se observaram diferenças nos índices da qualidade, exceto no IG 

em que as lesões irregulares beneficiavam mais com o micro-MLC. As diferenças estatisticamente 

significativas observadas para o IG em lesões irregulares do GTV poderá ser justificada pela 

penumbra ser menor no micro-MLC, uma vez que este é acoplado à gantry e assim será menor a 

distância ao doente. 

Os índices da qualidade foram muito semelhantes, independentemente do volume do PTV, exceto 

para o IG em que se observaram bons resultados com o micro-MLC em volumes menores que 10 

cm3. 

Na avaliação da qualidade de todos os planos, não se observaram diferenças significativas nos 

índices da qualidade com o micro-MLC, exceto o IG que obteve resultados melhores com o micro-

MLC. Este parâmetro pode ser importante quando a lesão se encontra muito próxima de um órgão 

de risco que se pretende manter em níveis de toxicidade dentro dos parâmetros medicamente 

viáveis. Esta ideia está de acordo com o referido na literatura segundo o autor Chern Shyh-shi, 

quando refere que uma estrutura crítica, como por exemplo o quiasma ótico, quando está 

localizado imediatamente adjacente a um alvo razoavelmente grande, o micro-MLC pode permitir 
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o tratamento de SRS que fornece uma dose terapêutica ao volume tumoral, respeitando a 

tolerância do nervo ótico. Segundo este mesmo autor um micro-MLC de 3 mm oferece algumas 

vantagens dosimétricas em comparação com o micro-MLC de 5 mm em termos de conformidade 

no alvo e dose para os tecidos normais circundantes, mas as diferenças encontradas foram 

pequenas [28]. Esta informação diferiu dos dados obtidos neste estudo, em que o IC não mostrou 

diferenças significativas entre ambos os colimadores, o que poderá dever-se à dimensão da 

amostra e à heterogeneidade da mesma, assim como não se ter re-optimizado os planos, uma vez 

que se manteve as mesmas funções de otimização. No entanto observamos que o micro-MLC 

beneficia mais as patologias com menor volume (ex. neurinomas). 

Após a análise deste estudo observou-se que o micro- MLC ApexTM tem algumas caracteristicas que 

podem beneficiar ou limitar a sua utilização. Em termos de funcionalidade, antes de cada 

tratamento, este equipamento tem de ser montado e realizados vários controlos da qualidade, o 

que aumenta o workflow do serviço. Na prática a aplicação de uma taxa de dose constante poderá 

tornar-se uma limitação durante o tratamento de SRS já que o seu tempo total irá aumentar, 

podendo ser problemático dependendo da condição/colaboração de cada doente. Além disso o  

ApexTM só permite irradiar arcos numa direção, o que conduz a um aumento do tempo de 

tratamento, podendo ocorrer movimentos da parte do doente apesar da imobilização. 

No entanto estes resultados são meramente indicativos de uma tendência, visto que a amostra é 

pequena, sobretudo quando foi realizada a análise por patologia, volume e forma, tornando cada 

grupo amostral ainda menor. 

Os achados estatísticos devem necessariamente ser interpretados sob a perspetiva de outras 

variáveis não quantificadas no estudo e que suportam a decisão clínica, como por exemplo, a 

qualidade de vida, efeitos secundários adversos, o custo relativo do equipamento, dinâmica de um 

serviço, entre outros. 
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6. Capítulo VI - CONCLUSÃO 

 

6.1. Conclusões 

 

O estudo desenvolvido possibilitou dar resposta às questões de investigação e aos objetivos 

inicialmente traçados, na medida em que permitiu obter uma conclusão, com os casos que 

tratámos, em relação ao micro-MLC, apesar da baixa amostragem. 

No que se refere às principais conclusões do estudo, concluiu-se que o tratamento de SRS a uma 

única lesão com doses de 12 a 20 Gy em uma fração com o micro-MLC é clinicamente aceitável, 

sendo a cobertura do PTV muito similar entre os colimadores. 

De uma forma geral, não se verificaram diferenças significativas em termos dos índices da 

qualidade, exceto no IG onde se observa uma melhoria estatisticamente significativa com o micro-

MLC, mostrando tendência para a existência de alguma vantagem clínica em lesões menores e 

irregulares, o que coincide com as características dos neurinomas e alguns meningiomas. No 

entanto, observou-se que as doses máximas nos OAR’s são, em quase todos os casos, superiores 

com o MLC ApexTM do que com o MLC AgilityTM. 

 A comparação das vantagens dosimétricas nos planeamentos de tratamentos de SRS para os dois 

colimadores é importante, para avaliar a pertinência da aquisição deste micro-MLC. Verificando-se 

que para algumas patologias seria possível reduzir a exposição de órgãos adjacentes saudáveis, 

diminuindo os efeitos indesejáveis que podem afetar a qualidade de vida do doente, também é 

verdade que o aumento do tempo de tratamento acarreta um custo na imobilização do doente 

durante o tratamento, podendo a vantagem dosimétrica do planeamento não se traduzir numa 

vantagem para o doente. Em termos da relação Custo/Benefício, poder-se-ia assumir que seria 

necessária uma avaliação ponderada para a sua aquisição.  

Por outro lado, num centro que já o possua, este MLC mais diferenciado poderá ser útil em alguns 

casos mais específicos, mesmo que as diferenças sejam mínimas e mesmo tendo em conta o 

aumento da disponibilidade do acelerador para montagem do setup e controlos da qualidade do 

equipamento. Por exemplo, em casos que com o MLC AgilityTM um dos parâmetros se encontre 

ligeiramente acima das tolerâncias clínicas, pode conseguir-se atingir parâmetros dentro do 

aceitável com o MLC ApexTM.  
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6.2. Limitações do Estudo 

 

Este estudo apresentou algumas limitações, nomeadamente, a existência de poucos casos clínicos 

propostos para SRS, com uma lesão e uma fração única de tratamento, o que gerou uma amostra 

pequena.  

Também o facto de ter sido utilizado um equipamento com poucos relatos na literatura referente 

a planos realizados com a técnica de VMAT, não permitiu realizar algumas comparações entre os 

resultados, apenas fazer uma análise genérica na própria instituição. Além disto uma das limitações 

presente neste estudo prende-se com questões de seleção e o número de casos clínicos da clínica, 

que impediu a recolha de uma amostra de maiores dimensões, logo os resultados não conseguiram 

ser generalizados para a população, não invalidando o que a estatística nos indicou. 

 

6.3. Trabalho Futuro 

 

Para futuros trabalhos propõe-se o aumento da amostra e uma amostra mais equilibrada em 

termos de números por grupo de análise para uma conclusão mais fiável, pois com este aumento 

será possível tirar conclusões estatisticamente sustentadas, além de que poderá definir-se os OAR’s 

específicos para cada patologia. 

 Sugere-se que este estudo possa vir a incluir casos clínicos com mais que uma lesão e com várias 

frações de tratamento. Para quantificar o tecido normal poupado, além da dose nos respetivos 

OAR’s poder-se-á criar vários pequenos volumes para diferentes níveis de dose em redor do volume 

alvo. 

Neste estudo foram mantidas as otimizações, o que se sugere num trabalho futuro seria realizar a 

normalização à cobertura do PTV, isto é, garantir que a cobertura é a mesma com ambos os MLC e 

de seguida avaliar novamente os índices da qualidade. 

Propõe-se a validação de alguns dos planos no acelerador linear, efetuando as verificações de 

controlo da qualidade do plano de tratamento que são adotadas na rotina do centro. 

Dada a relevância e atualidade do tema, existe ainda um longo caminho a percorrer neste domínio 

da radioterapia. 
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