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Resumo: Este trabalho pretende verificar a correlação entre métricas de complexidade da literatura e 
informações descritivas de planejamentos de IMRT, a fim de observar correlações fortes que servirão como 
dados de entrada para um modelo preditor do índice gamma, a fim de caracterizar a falha ou aprovação 
controle de qualidade (CQ), servindo como uma ferramenta auxiliar na rotina clínica. Para isso todos os 
dados necessários foram acessados e calculados por meio de uma aplicação, fazendo uso do Eclipse 
Scripting API 13.6 (ESAPI) da Varian que é uma biblioteca de classes .NET Framework 
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Abstract: This work intends to verify the correlation between literature complexity metrics and descriptive 
information of IMRT schedules in order to observe strong correlations that will serve as input data for a 
gamma index predictor model in order to characterize the failure or approval of quality control (QC), serving 
as an auxiliary tool in the clinical routine. For this, all necessary data was accessed and calculated through an 
application, making use of Varian's Eclipse Scripting API 13.6 (ESAPI) which is a library of .NET Framework 
classes. From the results found, a strong correlation of UM is observed. 
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Introdução: Com o avanço das técnicas de tratamento radioterápico, especialmente pelo uso do IMRT, 
complexas distribuições de dose tridimensionais passaram a ser alcançadas e entregues aos pacientes (1). A 
modulação de intensidade do feixe resulta em planejamentos e entregas de dose mais complexas que por 
consequência aumentam a necessidade do CQ (2). O aumento da complexidade é tipicamente associado 
com o aumento das unidades monitoras (MU), no entanto, esse número pode ser afetado por outros fatores, 
por isso desenvolveu-se de diferentes métricas de avaliação de complexidade que permitem uma melhor 
caracterização dos planos de tratamento de IMRT (2,3). O índice quantitativo para a medida de conformidade 
entre a dose medida e planejada utilizado na prática clínica é o índice gamma (4,5) e pretende-se estudar a 
relação entre as métricas de complexidade e informações de um plano IMRT com os índices de aprovação 
gamma do CQ desse plano. 
 
Métodos: Coletou-se dados de 15 planejamentos radioterápicos de próstata, realizados com técnica IMRT, 
usando o sistema comercial Eclipse versão 13.6 (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) e escolhendo 
apenas planos de tratamento aprovados na rotina clínica, cujos dados do CQ estavam disponíveis. O 
acelerador linear do HCRP é o Varian UniqueTM com energia de 6MV e o CQ-IMRT dos planos foi realizado 
na própria rotina clínica, utilizando o detector planar composto por um array de câmaras de ionização 
MatriXX Evolution (Iba Dosimetry). As métricas de complexidade e informações dos planos foram acessadas 
via script pelo ESAPI.  
 
Resultados: A correlação de Pearson de acordo com a figura 1, foi demonstrada utilizando um heatmap, 
onde tem-se um grau de correlação > 0.8 para os dados destacados em vermelho na matriz de correlação. 
 

Figura 1 - Análise de correlação para construção de coeficientes na aplicação de automação radioterápica. 
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Fonte: Heatmap construído pela autora (2019). 

 
 
Discussão e Conclusões: Quando se tem amostras pequenas, normalmente consideradas para n < 30, 
deve-se verificar a suposição da normalidade das variáveis envolvidas na análise, utilizando o Teste de 
Normalidade. Dada a normalização pode-se observar na figura 1 que houve uma tendência de correlação 
entre os coeficientes destacados em vermelho. No entanto observa-se outras correlações que devem ser 
utilizadas como coeficientes para construção de modelos preditivos em automação radioterápica. 
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