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Resumo 
Radioterapia conformacional 3D é o método padrão de tratamento em muitos lugares do Brasil. O TG40 da 
AAPM recomenda que desvios nas medidas de dose estejam abaixo de 5%, assim como o desvio geométrico 
não ultrapasse 5 mm. Um método para testar a precisão do tratamento como um todo consiste em executar o 
chamado teste end-to-end, que pode fazer uso de um objeto simulador antropomórfico. Um objeto simulador 
antropomórfico de cabeça humana foi feito utilizando-se uma cabeça oca de manequim plástico preenchida 
com parafina. Uma cavidade no eixo central partindo do centro da cabeça foi feito para que uma câmara de 
ionização pudesse ser inserida. Um plano simples de 3DCRT foi feito na versão 13.6 do sistema de 
planejamento Eclipse da Varian, e a distribuição de dose fora calculada usando o algoritmo AAA levando em 
conta correção de heterogeneidades. A dose média medida foi usada como referência para analisar o desvio 
em porcentagem entre a dose calculada pelo TPS e a dose depositada no volume sensível da câmara de 
ionização. O método de construção empregado no objeto simulador personalizado levou a uma anatomia 
externa consistente. Heterogeneidades encontradas dentro do objeto simulador, ajudaram a explorar as 
capacidades de cálculo do sistema de planejamento sem que a precisão dosimétrica fosse comprometida 
devido à falta de equilíbrio eletrônico. O desvio percentual da dose foi de 0,77% e o desvio geométrico, de 3 
mm. Como as medidas mostraram um desvio dosimétrico e geométrico abaixo do limite recomendado pelo 
TG40 da AAPM, pudemos assumir que tanto a precisão dosimétrica quanto geométrica da nossa instituição 
estão em acordo com os protocolos internacionais mais exigentes, como o próprio TG40 da AAPM quanto o 
ICRU No. 24 da IAEA. 
Palavras-chave: phantom antropomórfico; dosimetria; controle da qualidade; teste end-to-end. 
 
Abstract 
3D conformal radiation therapy is the standard method of treatment in many places in Brazil. AAPM TG40 states 
that it is recommended that dose measurents deviations lies under 5%, as well as geometric deviations don’t 
go further than 5 mm. A method to test the overall treatment delivery precision consists in performing the so-
called "end-to-end test", which can make use of an anthropomorphic phantom. An anthropomorphic phantom 
head was made using a hollow plastic dummy head filled with paraffin. A central axial hole was drilled from the 
top of the head as an insert for a farmer ionization chamber to be placed. A simple 3DCRT plan was planned in 
Varian Eclipse Version 13.6 treatment planning system and dose distribution was calculated with AAA 
considering heterogeneity corrections. Measured mean dose delivered to the ionization chamber sensitive 
volume was used as reference to assess the percentage deviation from treatment planning system calculated 
dose. The construction method applied in the phantom head produced a consistent external anatomy shape. 
The heterogeneities found inside the phantom head helped exploring the treatment planning system dose 
calculation capabilities while also not compromising dosimetric accuracy due to lack of ion chamber electronic 
equilibrium. The percentage dose deviation obtained was 0,77% and it’s geometric deviation was 3 mm. Since 
our dosimetric and geometric measurements showed a deviation bellow the AAPM TG40 recommended 
threshold, we could assume our institution overall treatment delivery precision to be in accordance to the highest 
international protocols, such as AAPM TG40 and the IAEA ICRU No. 24. 
Keywords: anthropomorphic phantom; dosimetry; quality assurance; end-to-end test.  

 
 
1. Introdução   

 A radioterapia conformacional 3D (3DCRT) é o 
método de tratamento mais frequente em muitos 
estados do Brasil[1]. Diversos testes e tecnologias 

podem ser aplicados para garantir a qualidade, 
precisão e reprodutibilidade dos tratamentos. 
 Uma das formas de analisar a precisão dosimétrica 
total do tratamento, ou seja de ponta-a-ponta (do 
inglês, end-to-end) é simular todas as etapas pelas 
quais um paciente real passa durante o processo de 
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início da radioterapia. Dentre essas etapas podemos 
destacar a simulação, a tomografia, a mudança do 
isocentro de simulação para o isocentro de 
tratamento, o protocolo de IGRT utilizado e a 
qualidade do modelamento do feixe de radiação do 
sistema de planejamento (TPS). 
 Apesar de não ser capaz de identificar qual etapa do 
processo de tratamento apresenta falha, testes end-
to-end são práticos, relativamente rápidos e fáceis de 
executar, oferecendo uma garantia da qualidade do 
tratamento como um todo. 
 O TG40 da AAPM[2] recomenda que o desvio 
dosimétrico máximo entre a dose calculada e a dose 
depositada no paciente não seja maior que 5%, e que 
o desvio geométrico não seja maior que 5 mm. 
 Também é possível estimar a precisão do cálculo de 
dose feito pelo sistema de planejamento calculando a 
dose depositada no phantom a partir da unidade 
monitora que se deseja utilizar. Segundo o TG114 da 
AAPM[3], que estabelece critérios para avaliação do 
acordo entre as Unidades Monitoras (UM) calculadas 
por diferentes métodos, no caso da utilização das 
informações que constam na pasta de cálculo que 
contém dados vindos do comissionamento do 
acelerador linear, ao se avaliar a exatidão do cálculo 
de UM utilizando diferentes algoritmos de cálculo 
(AAA no TPS e método look-up table[3], que é o 
cálculo manual), sendo que as geometrias e 
heterogeneidades utilizadas nesses métodos não são 
idênticas (phantom antropomórfico heterogêneo 
versus tanque de água), o nível de concordância 
entre as doses deve ser melhor que 3,5%. 
 
2. Materiais e Métodos 

 
A figura 1 mostra a cabeça plástica oca de 

manequim usada como base para construção do 
phantom antropomórfico deste estudo. 

 
Figura 1 – Cabeça de manequim plástico preenchida com 

parafina e cavidade superior para inserção de detector. 

 

 
O volume interno da cabeça foi preenchido com 

parafina para simular a densidade eletrônica dos 
tecidos humanos[4]. Essa densidade eletrônica do 
phantom pôde ser verificada após sua produção 
utilizando a análise do Número de Hounsfield (HU, do 
inglês Hounsfield Units) em vários pontos da imagem 
de uma tomografia computadorizada, estimando uma 
média do HU das regiões mais e menos densas. 
Também foram analisadas as distâncias equivalentes 
em água nas direções ântero-posterior e látero-
lateral, fazendo a razão em relação à distância real 
desses comprimentos. 

A parafina foi o material escolhido para o 
preenchimento do phantom devido ao seu baixo 
custo, fácil aquisição no mercado e praticidade de 
manuseio. 

Uma cavidade foi perfurada do topo até 
aproximadamente o centro da região cranial do 
phantom de forma que se pudesse inserir tipos 
diferentes de detectores, como uma câmara de 
ionização cilíndrica de volume interno 0,6 centímetros 
cúbicos, por exemplo. 

Uma máscara termoplástica foi feita no objeto 
simulador, atuando como equipamento de 
imobilização, da mesma forma como é feita para um 
paciente real em nossa instituição (figura 2). 

 
Figura 2 – Phantom antropomórfico de cabeça com seus 

equipamentos de imobilização. 

 
 
Uma câmara de ionização tipo farmer foi inserida 

na cavidade perfurada para esse fim e a imagem 
tomográfica foi adquirida utilizando o menor 
espaçamento possível (1 mm) entre os cortes axiais, 
visando otimizar a precisão dosimétrica no cálculo do 
TPS e do delineamento do volume sensível da 
câmara. A imagem foi exportada para o TPS, 
delineada e um plano simples de campos laterais e 
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opostos de tamanho 10x10 cm2, com isocentro de 
tratamento fixado no centro geométrico do volume 
sensível da câmara, foi feito utilizando 100 UM em 
cada um dos campos, lateral direito e esquerdo. 

Dessa forma, foi possível obter a dose média 
depositada no volume sensível da câmara tanto pelo 
cálculo feito pelo TPS quanto pela método look-up 
table geralmente empregado para verificação manual 
de UM na rotina clínica. O formalismo utilizado neste 
cálculo foi o do TG71[5] da AAPM, conforme abaixo: 

 

𝑀𝑈 =  
𝐷

𝐷0
′ ∙𝑆𝑐(𝑟𝑐)∙𝑆𝑝(𝑟𝑑)∙𝑇𝑃𝑅(𝑑,𝑟𝑑)∙𝑊𝐹(𝑑,𝑟𝑑)∙𝑇𝐹∙(

𝑆𝑆𝐷0+𝑑0
𝑆𝐴𝐷

)
2   (1) 

   onde D é a dose absorvida no ponto de cálculo, 𝐷0
′  

é o fator rendimento do acelerador linear calibrado 
como 1 cGy/UM[6], 𝑆𝑐(𝑟𝑐) é o fator de espalhamento do 
colimador, 𝑆𝑝(𝑟𝑑) é o fator de espalhamento do meio, 

𝑇𝑃𝑅(𝑑, 𝑟𝑑) é a razão tecido-meio, 𝑊𝐹(𝑑, 𝑟𝑑) é o fator filtro, 
𝑇𝐹 é o fator bandeja, 𝑆𝑆𝐷0 é a distância fonte-superfície 
padrão e 𝑑0 é a profundidade de normalização, no 
caso específico em que a dose é calculada no 
isocentro. Caso a profundidade de referência seja 
igual à profundidade de máximo, substituímos o TPR 
pelo TMR[7]: 

 

𝑀𝑈 =  
𝐷

𝐷0
′ ∙𝑆𝑐(𝑟𝑐)∙ 𝑆𝑝(𝑟𝑑)∙𝑇𝑀𝑅(𝑑,𝑟𝑑)∙𝑊𝐹(𝑑,𝑟𝑑)∙𝑇𝐹 ∙(

𝑆𝑆𝐷0+𝑑0
𝑆𝐴𝐷

)
2  (2) 

Assim, fixando-se 100 unidades monitoras, é 
possível calcular a dose no volume sensível da 
câmara como: 

 

𝐷 = 100 ∙ 𝐷0
′ ∙ 𝑆𝑐(𝑟𝑐) ∙  𝑆𝑝(𝑟𝑑) ∙ 𝑇𝑀𝑅(𝑑, 𝑟𝑑) ∙ 𝑊𝐹(𝑑, 𝑟𝑑) ∙ 𝑇𝐹 ∙ (

𝑆𝑆𝐷0 + 𝑑0

𝑆𝐴𝐷
)

2

  (3) 

 
A dose média depositada no volume sensível da 

câmara de ionização foi o parâmetro escolhido devido 
à característica marcante da câmara tipo farmer de 
fazer uma média da dose entregue durante a 
irradiação de um campo (volume averaging)[8]. 

A dose média medida foi calculada de acordo com 
o TRS 398[6]: 

 

𝐷𝑤
̅̅ ̅̅  = 𝑁𝐷,𝑤 ∙ �̅� ∙ 𝑘𝑇𝑃 ∙ 𝑘𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝑘𝑞,𝑞0

∙ 𝐹𝐷0
′    (4) 

 

onde 𝑁𝐷,𝑤 é o fator de calibração da câmara de 

ionização, �̅� é a média das leituras realizadas com 

eletrômetro, 𝑘𝑇𝑃 é o fator de correção para 
temperatura e pressão atmosférica, 𝑘𝑠 é o fator de 
correção para recombinação de íons dentro do 
volume sensível da câmara, 𝑘𝑝𝑜𝑙 é o fator de correção 

para a polaridade da câmara, 𝑘𝑞,𝑞0
 é o fator de 

correção entre a energia usada para calibração da 
câmara e a energia usada na medida e 𝐹𝐷0

′  é o fator 
de correção para o rendimento do acelerador linear 
para o dia de aquisição de dados. 

O desvio em porcentagem entre a dose medida e a 
dose calculada pelo TPS foi obtida como: 

 

Desvio % = 
|�̅�𝑇𝑃𝑆 − �̅�𝑤|

�̅�𝑤
 ∙ 100   (5) 

 

onde �̅�𝑇𝑃𝑆 é a dose média calculada pelo TPS no 

delineamento do volume sensível da câmara e �̅�𝑤 é 
a dose média depositada no volume sensível da 
câmara de ionização. Por se tratar da medida real, 

�̅�𝑤 foi escolhida como referência, enquanto �̅�𝑇𝑃𝑆 foi 
o valor a ser testado. 

Antes de irradiar o phantom, foram feitas imagens 
portal nas direções anterior e lateral para ajustar seu 
posicionamento em relação às radiografias 
digitalmente reconstruídas, sendo possível também 
fazer uma análise da exatidão geométrica obtida. 

 
3. Resultados 

A imagem tomográfica (figura 3) mostra que a 
parafina inserida em estado líquido para preencher a 
cabeça plástica do phantom, após endurecer, formou 
regiões de maior densidade eletrônica relativa, em 
torno de 0,9 HU, mais claras, e bolhas disformes e 
esparsas de densidade eletrônica relativa reduzida, 
em torno de 0,6 HU, que são as partes escurecidas 
da imagem. 

A figura 3 também apresenta pequenas diferenças 
encontradas entre a distância equivalente em água e 
os comprimentos ântero-posterior e látero-lateral da 
cabeça do phantom, relevando sua heterogeneidade 
intrínseca. A razão entre as distâncias equivalentes 
em água e as distâncias reais nos sentidos ântero-
posterior e látero-lateral são: 0,843 e 0,836, 
respectivamente. Ou seja, a diferença de densidade 
eletrônica relativa deste objeto simulador 
personalizado e de um phantom homogêneo de 
densidade equivalente igual à da água é cerca de 
16% para menos no objeto simulador personalizado. 

 
Figura 3 – Corte axial do phantom antromórfico, mostrando suas 

heterogeneidades internas. 

 
 
As imagens portal apresentaram a necessidade de 

correção de 2 mm na componente lateral, 2 mm na 
longitudinal e 1 mm na vertical. A soma vetorial 
destes 3 deslocamentos nos leva a uma estimativa de 
exatidão geométrica de aproximadamente 3 mm, 
abaixo da variação tolerada máxima de 5 mm[2]. No 
entanto, cumpre destacar que variações de 
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posicionamento de um paciente real certamente são 
maiores que as apresentadas por um phantom 
antropomórfico rígido e estático. 

A análise preliminar da dose média depositada no 
phantom, a partir da equação 3, gerou um desvio em 
porcentagem, de acordo com a equação 5 e trocando 
𝐷𝑤
̅̅ ̅̅  𝑝𝑜𝑟 𝐷, de 2,1% quando comparada com a dose 
média no volume sensível da câmara calculada no 
TPS, sendo a tolerância de 3,5%[3]. 

A dose real medida no phantom antropomórfico, 
calculada pelo equação 4, mostrou um desvio em 
porcentagem de 0,77% quando comparada com a 
dose média no volume sensível da câmara calculada 
no TPS, sendo a tolerância de 5%[2]. 
 
4. Discussão 

Estudos semelhantes envolvendo objetos 
simuladores personalizados feitos dos mais 
diferentes materiais[9,10] mostram que seu uso clínico 
é possível e apresentam resultados consistentes, 
muito úteis para testes do tipo end-to-end ou até 
controle da qualidade em técnicas que se valem de 
modulação da intensidade do feixe[11]. 

O manequim plástico definiu com sucesso um 
formato semelhante ao humano, geometricamente 
mais elaborado que formatos encontrados em 
phantoms cúbicos ou de outros formatos regulares 
usados para dosimetria ou controle da 
qualidade[4,9,10]. 

A heterogeneidade intrínseca encontrada dentro do 
phantom foi inesperada pelos autores, que 
pretendiam criar um objeto simulador mais simples, 
homogêneo, surgiu durante o processo de 
solidificação da parafina que fora derretida até atingir 
o estado líquido e depois lentamente inserida dentro 
da cabeça plástica oca. Entretanto, estas 
heterogeneidades não previstas acabaram por se 
revelar benéficas para o fim pretendido neste 
trabalho, testar a exatidão do cálculo do TPS, mesmo 
considerando uma situação mais complexa 
envolvendo a presença de heterogeneidades, 
quando confrontada com a dose medida pela 
irradiação do phantom no acelerador linear. 

A exatidão geométrica estimada é compatível os 
resultados obtidos em outros estudos que envolvem 
o uso de máscaras de imobilização para tratamentos 
de cabeça e pescoço[2,4,9,10]. 

 
5. Conclusões 

A metodologia utilizada para produção de um objeto 
simulador personalizado de baixo custo a partir de 
materiais simples e acessíveis teve sucesso em criar 
um objeto simulador de formato externo consistente 
com a anatomia humana, além de demonstrar ser 
perfeitamente adequado para realização de testes 
end-to-end ao obtermos medidas que mostraram um 
desvio dosimétrico em porcentagem abaixo do limite 
recomendado pelo TG40[2] da AAPM. Dessa forma, 
pudemos assumir que a exatidão dosimétrica total da 
nossa instituição está em acordo com os protocolos 

internacionais mais exigentes, como o próprio TG40 
da AAPM quanto o ICRU No. 24 da IAEA. 
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