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Resumo: Detectores de transmissão tem ganhado destaque na prática clínica. Estes detectores possibilitam 
avaliar de forma criteriosa, fração por fração, o tratamento entregue a determinado paciente. O detector de 
transmissão Dolphin (IBA Dosimetry, Alemanha) é um destes detectores, que quando acoplado ao gantry do 
acelerador linear, mede e armazena a fluência entregue ao paciente. Este tipo de informação permite adaptar 
e, se necessário, alterar o tratamento durante o seu curso. Porém, é importante ressaltar que este tipo de 
detector altera as características do feixe de radiação. Este trabalho avaliou o uso de um fator de 
compensação no número de unidades monitoras, a partir do planejamento no sistema de planejamento 
Monaco (Elekta – v. 5.11.02) como forma de mitigar a atenuação causada pelo Dolphin durante a entrega do 
tratamento, pois não é possível considerar tal atenuação durante o processo de planejamento. Foram 
avaliados dois planejamentos de arcoterapia volumétrica modulada, um de sistema nervoso central e outra 
de próstata. A dose média no PTV não apresentou grandes variações com o uso do fator e sem o uso deste, 
respectivamente (SNC: 1,2% vs -0,6%; Próstata: 0,3% vs -1,8%) O uso deste fator de compensação 
mostrou-se eficaz quando não é possível efetuar o planejamento considerando a atenuação do detector de 
transmissão Dolphin. 
Palavras-chave: radioterapia, detector de transmissão, radioterapia adaptiva. 
 
Abstract: Transmission detectors have gained prominence in clinical practice. These detectors allow the 
careful evaluation fraction by fraction of the treatment given to a particular patient. The Dolphin transmission 
detector (IBA Dosimetry, Germany) is one of these detectors, which when coupled to the gantry of the linear 
accelerator, measures and stores the fluence delivered to the patient. This type of information allows you to 
adapt and, if necessary, change the treatment during its course. However, it is important to note that this type 
of detector changes the characteristics of the radiation beam. This work evaluated the use of a compensation 
factor in the number of monitor units, from the planning in the Monaco planning system (Elekta - v. 5.11.02) as 
a way to compensate for Dolphin attenuation during treatment delivery, since one can not consider such 
mitigation during the planning process. Two plans of volumetric modulated arc therapy, one of the central 
nervous system and the other of the prostate, were evaluated. The mean dose in the PTV did not present 
large variations with the use of the factor and without the use of the factor, respectively (CNS: 1.2% vs. -0.6%; 
Prostate: 0.3% vs. -1.8%). This compensation factor proved to be effective when it is not possible to carry out 
the planning considering the attenuation of the Dolphin transmission detector.  
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Introdução: O uso de detectores de transmissão na prática clínica tem sido cada vez mais frequente, 

principalmente por possibilitarem avaliar fração por fração, o tratamento que foi entregue ao paciente e, desta 
forma, tornando a radioterapia adaptativa uma realidade cada vez mais viável [1]. Estes detectores de 
transmissão muitas vezes alteram algumas características dos feixes de radiação, como energia e dose em 
profundidade, por serem acoplados junto ao gantry dos aceleradores lineares (AL) [2]. Como o sistema de 
planejamento utilizado na instituição (Monaco, Elekta – 5.11.02), não é capaz de otimizar planejamento de 
arcoterapia volumétrica modulada (VMAT) considerando o efeito da atenuação do detector de transmissão 
acoplado ao gantry, o que impossibilita medida online do tratamento com o uso do detector [3]. Neste 
trabalho, nós avaliamos o impacto do aumento de unidades monitoras como forma de compensação da 
atenuação do feixe, proporcionada pela plataforma de verificação baseada em medidas de transmissão, 
composta pelo detector de transmissão Dolphin (DTD) e o software Compass (IBA Dosimetry, Alemanha).   
Métodos: O DTD é composto por 1513 câmaras de placas paralelas, que possuem uma área ativa de (240 X 
240) mm², sendo que para efetuar as medidas, o DTD é acoplado ao gantry  do acelerador linear. As 
informações coletadas com o DTD são enviadas ao Compass, que através do usado de um algoritmo 
collapse-cone e das informações DICOM do paciente, é capaz de calcular a dose entregue no tratamento. 
Para este trabalho, foram selecionados dois casos planejados na instituição, ambos VMAT, sendo em que 
um dos casos a região de tratamento era o sistema nervoso central (SNC) e o outro era a próstata. Ambos os 
casos tiveram o número de unidades monitoras (UMs) multiplicado por um fator 1,0972, que corresponde a 
atenuação encontrada ao acoplar o DTD ao gantry do AL, para a energia de 6 MV. Após esta etapa, foram 
medidos os dois casos (com e sem o uso de tal fator) e os dados comparados. 
Resultados: Os resultados avaliados apresentaram pequena variação entre a dose média entregue ao PTV 

como pode ser verificado na tabela 1. A figura 1 apresenta os histogramas dose-volume para o caso do SNC 
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para o PTV e os órgãos em risco (OARs), assim como um corte axial do mesmo caso, para as duas 
situações. 
 

Tabela 1 – Variação da dose média no PTV com o fator de compensação para o número de UMs 

Caso Plano orig 
Plano com 
fator 

SNC 1,2% -0,6% 

Próstata 0,3% -1,8% 

Fonte: O autor (2018). 

 
Figura 1 – A) DVH para caso medido sem o fator de compensação. B) DVH para caso medido com fator de compensação. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 
Discussão e Conclusões: O uso de detectores de transmissão tem agilizado e facilitado o controle de 

qualidade paciente-específico. Porém, alguns sistemas de planejamento ainda não são capazes de gerar 
planos considerando as alterações que esses detectores causam no feixe de radiação. Este trabalhou 
avaliou o impacto da multiplicação do fator de atenuação pelo número de UMs em 2 planejamentos em sítios 
anatômicos diferentes. Apesar do baixo número de casos, o uso deste fator mostrou-se eficaz na 
comparação dos DVHs. Mesmo apresentando pequenas diferenças para a dose no PTV e nos OARs, esta 
ultrapassou os limites de dose utilizados na instituição apenas para o cristalino direito no caso de SNC (figura 
1), mas mesmo este valor permaneceu dentro de um nível clínico aceitável. É importante ressaltar também 
que os algoritmos utilizados pelo TPS (baseado em Monte Carlo) e pelo Compass (baseado em collapsed 
cone) possuem modelos diferentes e, portanto, essas diferenças devem ser avaliadas com maior cuidado. 
Embora seja necessário avaliar mais casos, conclui-se que a compensação de unidades monitoras mostra-se 
válida para a obtenção de medidas online de tratamento com o DTD, quando não é possível alimentar o TPS 
com esta informação. 
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