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RESUMO 

 

No planejamento radioterápico com acelerador linear procura-se aplicar uma dose de 

radiação em um determinado volume de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar todas 

as células tumorais, com o menor dano possível às células normais. Para tanto, utilizam-se 

algoritmos de cálculo que permitem determinar com exatidão a distribuição de dose no meio. 

Entretanto, estes algoritmos apresentam alguma dificuldade de cálculo para planejamentos em 

meios heterogêneos. É objetivo deste trabalho avaliar o algoritmo Acuros XB, que recentemente 

foi implementado no sistema de planeamento de tratamentos Eclipse (Varian Medical System), 

em cálculos com correção de heterogeneidade e comparar com o algoritmo AAA (Analytical 

Anisotropic Algorith), que vem sendo utilizado para o cálculo de doses em meios heterogêneos. 

A partir deste estudo espera-se contribuir para a implantação do Acuros XB na rotina clínica 

do setor de radioterapia do Real Hospital Português de Recife. Para tanto, foram inicialmente 

realizados estudos de porcentagem dose profunda (PDP) em meios homogêneos, simulando 

tecido humano e em seguida em meios heterogêneos em cavidades de ar e cortiça, simulando 

pulmão. Os resultados mostraram que os dois algoritmos AAA e Acuros XB apresentaram 

resultados similares em meios homogêneos, porém em meios heterogêneos, os dados obtidos 

com o Acuros XB para pontos após a heterogeneidade apresentaram melhor concordância com 

os dados dosimétricos do que os obtidos como algoritmo AAA. Os algoritmos também foram 

avaliados em condições clínicas de tratamento de 59 pacientes com tumor de pulmão que se 

submeteram a tratamento de RT, com a técnica de RapidArc, cujo planejamento havia sido 

calculado com o AAA e foi recalculado com o Acuros XB. Foram comparados os valores das 

dose-volume a dose no alvo (PTV) calculadas com os dois algoritmos para cada paciente. Os 

resultados mostraram que há diferenças significativas nos valores das doses e que o AAA 

superestima a dose para os valores obtidos do Dmin (5,4%), D98% (2,1%), Dmed (0,6%) e 

D2% (0,1%), exceto para o Dmax (-0,6%). A capacidade do algoritmo Acuros XB de melhorar 

a correspondência entre a dose calculada no TPS e a dose efetivamente absorvida pelo paciente, 

pode ter um impacto clínico significativo e aumentar a consistência dos dados em ensaios 

clínicos. Este estudo mostra a viabilidade da implementação do Acuros XB na prática clínica e 

fornece uma alternativa rápida a precisa aos métodos de Monte Carlo.  

 

Palavras-chave: Algoritmo de cálculo de dose. Acuros XB. AAA. heterogeneidade. 
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ABSTRACT 

 

During a radiotherapy treatment planning with a linear accelerator, a dose of radiation is 

applied to a certain volume of tissue that encompasses the tumor to eradicate all tumor cells, 

but at the same time, sparing healthy cells. With this objective, algorithms are used to calculate 

accurately the dose distribution at the medium. However, these algorithms are less effective 

when it is used heterogeneous tissues. The purpose of this work is to evaluate the Acuros XB 

algorithm's in heterogeneous mediums and to compare the results with Analytical Anisotropic 

Algorithm (AAA) algorithm. The Acuros XB (Varian Medical System) has been recently 

implemented, while the AAA (Varian Medical System) has been used routinely in cases of 

tissues with heterogeneity. This study contributes with the implementation of Acuros XB in the 

clinical routine of the Radiation Oncology department at the Real Hospital Português at Recife. 

Initially the percentage depth dose (PDP) in homogenous medium, simulating human tissue 

was measured. In a second step, PDP were measured in heterogeneous medium with air cavities 

and cork, simulating the human lung. In the homogenous tissues, similar results were obtained 

when comparing AAA and Acuros XB algorithms. In the heterogeneous medium, the solution 

obtained with Acuros XB for points after the heterogeneity presented a better agreement with 

the dosimetric data than those obtained for the AAA algorithm. The algorithms were also 

evaluated under clinical conditions for 59 patients treated for lung tumor. Treatment with 

RapidArc technique, planning with AAA and recalculated with Acuros XB. The dose-volume 

values and the target-dose value (PTV) were compared with both algorithms for each patient. 

The results showed significant differences: the AAA overestimated the dose for Dmin (5.4%), 

D98% (2.1%), Dmed (0.6%) and D2% (0.1%), except for Dmax (-0.6%). Furthermore, the 

ability of the Acuros XB to improve the dose correspondence between the dose calculated by 

the TPS and the dose effectively absorbed by the patient could have a significant clinical impact 

and increase data consistency. The work showed the feasibility of implementing Acuros XB in 

clinical and provided a fast and accurate alternative to Monte Carlo methods. 

 

Keywords: Algorithm of calculation of dose. Acuros XB. AAA. Heterogeneity. 
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1   INTRODUÇÃO  

A radioterapia, utiliza da radiação ionizante com o objetivo provocar a quebra do DNA 

nas células cancerígenas, danificando-o de forma direta ou indireta através da criação de 

partículas carregadas (radicais livres). Neste tratamento pretende-se erradicar as células 

tumorais, com o menor dano possível aos tecidos normais adjacentes. 

O surgimento da radioterapia se deu no final do século XIX a partir de duas descobertas: 

os raios-X em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen e da radioatividade, em 1898 

na França pelo casal Curie. O início do século XX foi marcado por descobertas importantes que 

refletem na radioterapia atual. Entre as décadas de 1920 a 1980 houve intensa evolução 

tecnológica dos equipamentos que geravam feixes de radiação, passando por aparelhos de raios-

X de baixa energia, “bombas de cobalto” até o surgimento dos aceleradores lineares no início 

dos anos 1950 trazendo a possibilidade de tratamento de tumores mais profundos devido as 

altas energias utilizadas (megavoltagem). 

Na década de 90, a evolução computacional permitiu o início de planejamentos 

tridimensionais, com algoritmos de cálculo de dose aplicados sobre as imagens tomográficas 

dos pacientes.  Também se disseminou o uso de sofisticadas imagens, como ressonância 

magnética e tomografia por emissão de Pósitron (PET-Pósitron Emission Tomography), que ao 

serem fusionadas às imagens tomográficas dos pacientes permitem uma melhor visualização 

dos volumes-alvo e dos tecidos adjacentes. 

 Na primeira década do século XXI técnicas mais sofisticadas de planejamento e 

tratamento foram desenvolvidas: aceleradores com sistemas de sincronização entre a respiração 

e a irradiação (como a chamada Radioterapia 4D), técnicas de irradiação como a Arcoterapia 

volumétrica modulada (VMAT) possibilitando um aumento considerável na qualidade dos 

planejamentos, principalmente na radiocirurgia estereotáxica craniana (SRS) e na radiocirurgia 

estereotáxica corpórea (SBRT) que levaram a necessidade do surgimento da  Radioterapia 

Guiada por Imagem (IGRT), além de novos equipamentos como a tomoterapia e o Cyberknife. 

 Estes avanços são essenciais, permitindo melhorias na conformação da dose ao tumor e 

ao mesmo tempo diminuição da irradiação aos tecidos normais circundantes. Embora a 

evolução tenha um benefício significativo, podem ocorrer acidentes na radioterapia por diversos 

fatores, seja por fatores humanos ou relacionados a máquina de tratamento. 
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A Associação Americana de Físicos em Medicina (AAPM) no Report 85 

(PAPANIKOLAOU et al., 2004) apresenta as incertezas associadas aos diversos processos que 

envolvem a liberação da dose ao paciente. Essas incertezas são estimativas provenientes de 

diversos estudos e são válidas na presença de um completo e extensivo programa de garantia 

de qualidade. Este estudo mostra que para que a incerteza global permaneça abaixo de 5% 

(crucial para o sucesso do tratamento), uma incerteza menor que 3% é necessária para os 

algoritmos de cálculo de dose.   

De forma geral, os algoritmos disponíveis calculam muito bem a dose absorvida na água 

e no tecido, respeitando a acurácia sugerida pela especificação citada anteriormente. No entanto 

apresentam dificuldades em algumas regiões, principalmente em meios heterogêneos. 

Sendo assim, a acurácia da distribuição de dose em cálculos com correção de 

heterogeneidade está diretamente relacionada à escolha do algoritmo de cálculo. Existe uma 

variedade de algoritmos de cálculos sistemas de planejamentos disponíveis no mercado e cada 

vez mais a dose calculada pelo algoritmo aproxima-se da dose real, como é o caso do algoritmo 

Acuros XB (VARIAN MEDICAL SYSTEMS, 2014; FAILLA et al., 2010). 

Antes de utilizar o algoritmo na rotina clínica, é necessário avaliar alguns parâmetros 

dosimétricos como porcentagem de dose profunda (PDP), perfis de dose, medida da dose 

absoluta em meios homogêneos e heterogêneos além de medidas em objetos simuladores 

antropomórficos com diferentes tipos de detectores para realizar a validação e posterior 

utilização clínica para evitar que ocorram acidentes pela falta de conhecimento. 

Os algoritmos de cálculo modernos estão sendo responsáveis pela mudança na forma de 

avaliar a dose no tumor, dose limite para os órgãos de risco, parâmetros de planejamentos assim 

como mudanças na prescrição de dose, fato que está intimamente relacionado com o controle 

tumoral. Um exemplo destas mudanças, é o caso de SBRT de pulmão, onde dois protocolos 

diferentes são utilizados, o que considera a utilização de algoritmos de correção de 

heteroneidade, Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 0813 (BRADLEY; GASPAR, 

2015) e outro que não considera a correção, RTOG 0236 (VIDETIC et al., 2017). 

Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar a acurácia do algoritmo de cálculo 

Acuros XB versão 13.6 em objetos simuladores de diferentes densidades e analisar o impacto 

da escolha do algoritmo na distribuição de dose em radioterapia aplicada a tumores em regiões 

heterogêneas, em particular tumores de pulmão, para sua implementação segura na rotina 

clínica do Real Hospital Português. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1      SISTEMAS DE PLANEJAMENTOS 

Os sistemas de planejamento em radioterapia ou TPS (Treatment Planning System) 

obtiveram um grande avanço principalmente após o advento da tomografia computadorizada 

na década de 90 e desde então se tornaram ferramenta fundamental na radioterapia, pois 

possibilita simular rapidamente as interações do feixe radioativo no corpo humano através de 

imagens tomográficas do paciente.  

Porém, para sua utilização clínica, é necessário realizar o comissionamento do 

equipamento, ou seja, coletar dados do acelerador linear, como por exemplo: Porcentagem de 

Dose profunda (PDP – ANEXO 5), perfis de dose e fator rendimento “output”. Estes dados são 

utilizados pelo TPS para efetuar cálculos de distribuição de dose, sendo que a precisão no 

cálculo de dose está relacionada com a qualidade das medidas. Os testes dosimétricos avaliam 

o cálculo de dose realizado pelo TPS e compara diretamente com as medidas do acelerador 

linear. Os testes não dosimétricos são aqueles que avaliam as configurações como orientação 

da imagem (direito/esquerdo, anterior/posterior e crânio/caudal), angulações de gantry, 

colimador, mesa, e tamanho de campo no eixo X e Y, estes testes estão descritos no documento 

TRS nº430 (Technical Reports Series, 2004). 

No TPS são realizados os cálculos de dose de várias técnicas desde as mais simples como 

a radioterapia bidimensional (2D) baseadas em radiografias, tridimensionais baseadas em 

tomografia e fusão de imagens (3D) até técnicas de intensidade modulada (IMRT). Neste estudo 

os planejamentos dos pacientes no TPS Eclipse, foram realizados com a técnica de RapidArc®, 

nome comercial da arcoterapia volumétrica modulada (VMAT) da Varian Medical Systems. 

2.2     TÉCNICA DE RAPIDARC® 

 A arcoterapia volumétrica modulada (VMAT), ou RapidArc®, é uma evolução da 

técnica de IMRT, que acrescenta a movimentação (rotação) do gantry e variação da taxa de 

dose. A tecnologia de radioterapia RapidArc é um grande avanço produzido pela Varian 

Medical Systems que melhora a conformidade das doses e reduz o tempo de tratamento do 

paciente.  

 O RapidArc® usa um colimador multilâminas dinâmico (MLC) (velocidade das lâminas 

0 – 2,5 cm/seg), taxa de dose variável (de 0 - 600 UM/min) e velocidade variável do gantry (de 
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0,5 – 4,8°/seg). O módulo utilizado para a realização do planejamento inverso é o Progressive 

Resolution Optimizer (PRO) que, para obter a modulação pretendida, permite variar 

instantaneamente a taxa de dose posição das folhas do MLC bem como a velocidade do gantry. 

 O processo de otimização é estabelecido como uma sequência de 177 pontos de controle 

(CP-Control Point), ou seja, para cada 1 CP, temos aproximadamente 2°. No PRO, a otimização 

começa com um número reduzido de direções (CP), em seguida o PRO vai subdividindo os 

feixes e calculando as interações e aumentando o número de CP até atingir os 177 CP como 

mostra a Figura 1 para gerar distribuições de dose com qualidade igual à IMRT (OTTO, 2008). 

Figura 1 – A rotação contínua da gantry e as posições do MLC são no início da otimização 
representados por uma sequência de posições de gantry estáticas que progressivamente aumenta 
até atingir os 177 CP no RapidArc®. 
 

 
Fonte: (Otto, 2008) 

 

 O PRO está dividido em cinco fases de otimização e o incremento gradual de CP 

acontece à medida que a função de custo é reduzida, permitindo uma diminuição acentuada ao 

tempo total e uma rápida melhoria na qualidade da distribuição de dose, em relação ao objetivo 

da otimização. 

Após a realização da otimização realizada pelo PRO, então é realizado o cálculo de dose 

a partir da fluência que foi gerada. Para realizar o cálculo de dose, há vários algoritmos de 

cálculo disponíveis comercialmente que realizam esta função e serão descritos a seguir. 

2.3      ALGORITMOS DE CÁLCULO DE DOSE 

 Em radioterapia, a avaliação do planejamento é realizada a partir das imagens 

tomográficas do paciente e a distribuição de dose calculada por um algoritmo. O cálculo deve 

ser rápido, suficientemente exato de modo que a dose absorvida calculada no planejamento seja 

a mais próxima possível do valor de dose absorvida recebida pelo paciente, avaliada por meio 

de medidas experimentais realizadas com instrumentos de medida como câmaras de ionização, 
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filme radiocrômico entre outros tipos de detectores. Em regiões de alta heterogeneidade, como 

por exemplo: pulmão, seios nasais e osso, podem ocorrer variações entre o valor da dose 

calculada e dose real.  As fontes de incerteza associadas ao valor da dose real, recebida pelo 

paciente, estão relacionadas a vários fatores, tais como a estabilidade e planura do feixe de 

radiação, calibração do acelerador linear, entre outros, como mostra a Tabela 1, do documento 

da Associação Americana de Físicos em Medicina AAPM Report 85, (2004).  

 Tabela 1 – Estimativa da incerteza no cálculo de dose no paciente e da dose absoluta 
considerando todos os procedimentos para feixe de fótons de megavoltagem, estimativas atuais e 
futuras. 

Fonte de incerteza 
Incerteza “Atual” 

(Passado) (%) 

Incerteza no “futuro”  

(Atualmente) (%) 

Dose no ponto de calibração na água 2,5 1,0 

Incerteza adicional para outros pontos 0,6 0,3 

Estabilidade do monitor do feixe 1,0 0,5 

Planura do feixe 1,5 0,5 

Dados do paciente 1,5 1,0 

Posicionamento e movimentação d 

órgãos 
2,5 2,0 

Global (excluindo cálculo da dose) 4,3 2,5 

Algoritmo de cálculo de dose (vários 

níveis) 
1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 1,0 / 2,0 / 3,0 

TOTAL 4,4 / 4,7 / 5,2 / 6,6 2,7 / 3,2 / 3,9 

Fonte: adaptado de (PAPANIKOLAOU et al., 2004) 

 

  O documento apresenta duas abordagens, a primeira mostra o cenário “atual” (referente 

quando foi escrito em 2004), recomendando que a incerteza do valor da dose calculada pelos 

algoritmos seja menor que 3% para que o valor global da incerteza do tratamento esteja dentro 

de 5% aproximadamente. A segunda abordagem é voltada para o cenário “futuro” que visava o 

desenvolvimento dos algoritmos de cálculo, que reflete nos dias atuais, evidenciando que para 

incerteza do valor da dose calculada pelos algoritmos seja menor que 2% para que o valor global 

da incerteza do tratamento esteja dentro de 3% aproximadamente (PAPANIKOLAOU et al., 

2004).  

O estudo realizado pela Agencia Internacional de Energia Atômica IAEA, (2008) (Safety 

Reports Series Nº 17- Lessons Learned from Accidental Exposuresin Radiotherapy) analisou 



    

26 

uma série de exposições acidentais em radioterapia para aprender sobre métodos de prevenção 

de ocorrências futuras. Esta análise incluiu uma revisão de acidentes que ocorreram devido aos 

procedimentos inadequados de controle de qualidade ou à falta de comissionamento do 

acelerador linear como foi o caso da exposição acidental a pacientes de radioterapia no Panamá, 

ocorrido em 2001. Neste acidente verificou-se a ocorrência de vários erros significativos 

relacionados ao uso indevido do TPS que afetaram vários pacientes panamenhos.  

A implementação de um programa de comissionamento do acelerador fornece a 

confiabilidade no tratamento dos pacientes com o feixe de radiação, conforme planejado e que 

não ocorrerão erros no processo de utilização do TPS.  Documentos como o  TRS nº430 

(Technical Reports Series, 2004) e  o TECDOC 1583 (VATNITSKY; INTERNATIONAL 

ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008)  procuram apoiar  todos os indivíduos que participam 

de qualquer aspecto do comissionamento do TPS e de seu programa de QA, fornecendo 

informações importantes para a realização do comissionamento do equipamento acelerador 

linear, verificação de todo o TPS, assim como os diferentes algoritmos de cálculo que o sistema 

de planejamento possui. A seguir discutiremos os tipos e características dos algoritmos de 

cálculo de dose absorvida. 

2.4      TIPOS E CARACTERISTICAS DE ALGORITMOS PARA CÁLCULO DE 

DOSE 

Os algoritmos utilizados para o cálculo de dose em planejamentos radioterápicos podem 

ser classificados em três níveis: tipo “a”, tipo “b” e tipo “c”, diferenciando-se apenas pela forma 

de cálculo da dose, precisão e rapidez no processamento. A Figura 2 resume e faz um 

comparativo entre eles, cujas características serão discutidas a seguir. 
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Figura 2 – Tipos de Algoritmos de Cálculo de Dose 

 

2.4.1      Algoritmos tipo “a” 

O algoritmo tipo “a”, não leva em conta o espalhamento lateral dos elétrons. Este método 

realiza o cálculo através da interpolação de doses que são calculadas a partir da convolução de 

um núcleo, denominado por kernel, que apresenta um determinado perfil de dose. Neste 

algoritmo admite-se que a dose terá uma distribuição espacial, segundo os processos de 

absorção e dispersão, que os fótons e elétrons secundários sofrem. Esta distribuição de dose, 

criada a partir de um ponto, surge a partir de um pencilbeam incidente em uma superfície e é 

denominada como kernel de dose. Para obter uma distribuição de dose para um feixe de 

radiação, precisamos adicionar a contribuição de dose de cada pencilbeam adjacente, sendo que 

a soma de todos os pencilbeams formam o feixe completo.  A Figura 3 ilustra o comportamento 

de um kernel. 
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Figura 3 – Ilustração da distribuição de dose de um kernel 

 

Para o cálculo de dose em meio heterogêneo é efetuada a correção com base na 

equivalência do comprimento do caminho percorrido pela radiação em relação a um meio 

homogêneo (KNÖÖS et al., 2006). O algoritmo PencilBeam Convolution (PBC) algoritmo do 

tipo “a” baseia-se no comprimento do percurso equivalente, para correções de heterogeneidade, 

onde o espalhamento de elétrons não é modelado separadamente e as mudanças de densidades 

são realizadas ao longo do feixe de radiação primário unidimensional. O volume é dividido em 

vários voxéls de dose e os valores de dose tabelados para cada kernel são sobrepostos a esses 

voxéls de dose. Em cada voxel, soma-se a dose de contribuição de todos os pencilbeams 

adjacentes, formando a dose total num ponto. Este processo de cálculo é denominado 

sobreposição. 

Numa região de baixa densidade, o kernel de dose pencilbeam seria alongado, ao passo 

que numa região de densidade elevada a sua dimensão diminuiria. Estas correções são aplicadas 

ao kernel de dose para cada pencilbeam, dependendo da variação da densidade local que afeta 

o pencilbeam. A Figura 4 ilustra este comportamento do kernel para diferentes meios. 
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Figura 4 – Representação da correção do kernel em meios homogêneos pelo método de 
convolução. 

 

Depois disto, segue-se o mesmo processo de sobreposição da soma das contribuições de 

cada voxel de todos os kernels pencilbeams adjacentes. Apesar destas correções, o algoritmo 

PBC, apresenta imprecisões na presença de heterogeneidades. 

No algoritmo PBC, a dose D(x,y,z), depositada num ponto por um campo terapêutico F 

de fótons é calculada como a convolução da fluência da energia Ψ, ou TERMA, com a 

respectiva dose kernel depositada Kw, pré-calculada para um ponto no feixe em água, seguindo 

a Equação 1, (VARIAN MEDICAL SYSTEMS, 2011). A Figura 5 ilustra como é realizado 

este cálculo. 

               ���, �, �� = ∬ 
���, ��� ������,����,��
�� ��′��′                 (1) 

 

A profundidade z da dose depositada é dimensionada com a densidade média ρ, porém a 

dose kernel é lateralmente invariável. 
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Figura 5 – Cálculo da dose no algoritmo PBC. A dose D(x,y,z), é calculada como a 
convolução da fluência da energia Ψ, ou TERMA, com a respectiva dose kernel depositada. 

 

Os algoritmos de cálculo de dose como o PBC ainda são utilizados no planejamento do 

tratamento da radioterapia moderna, independentemente de estarem documentadas imprecisões 

para casos que envolvam grandes variações de densidade, como o caso de implantes metálicos, 

cavidades com ar e tecido pulmonar de baixa densidade. Isto acontece porque este tipo de 

algoritmo utiliza uma correção longitudinal das densidades e das heterogeneidades em uma 

dimensão, a qual não modela de forma precisa a distribuição de elétrons secundários em meios 

de diferentes densidades, negligenciando as heterogeneidades laterais dos tecidos (AHNESJÖ; 

ASPRADAKIS, 1999). Com esta necessidade de melhoria no cálculo de dose para regiões 

heterogêneas, surgiram os algoritmos chamados de “model-based” ou algoritmos tipo ‘b’, que 

foram desenvolvidos para suprir a imprecisão dos algoritmos tipo “a”. 

2.4.2    Algoritmos tipo “b” 

Um algoritmo do tipo b utiliza parâmetros específicos da unidade de tratamento pré-

calculados, em conjunto com os dados do feixe medidos no acelerador linear, com o objetivo 

de modelar os feixes de tratamento. A correção de heterogeneidades é realizada através do 

dimensionamento da dispersão dos kernels de fótons e elétrons, de acordo com a distribuição 

da densidade eletrônica do meio tratado. 

Um algoritmo do tipo “b” amplamente utilizado é o Analytical Anisotropic Algorithm 

(AAA) que foi implementado em 2005 no sistema de planejamento Eclipse da Varian Medical 

Systems. Este algoritmo fornece um cálculo de dose rápido e preciso mesmo em regiões 

complexas de tecidos com alta heterogeneidade (SIEVINEN; ULMER; KAISSL, 2005). 

O AAA é um algoritmo que considera anisotropicamente a heterogeneidade do meio e 

utiliza convoluções para calcular fótons dispersos em múltiplas direções. A distribuição de dose 
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é calculada como a sobreposição de diferentes fontes de radiação. O algoritmo utiliza uma 

modelagem derivada de simulações de Monte Carlo para fótons primários, fótons extra focais 

dispersos e elétrons de contaminação. Assim, o AAA é um algoritmo de 

convolução/sobreposição pencilbeam tridimensional, que através dos métodos de Monte Carlo 

caracteriza o feixe clínico e modela os parâmetros físicos necessários (KAWRAKOW et al., 

2015). 

O modelo de cálculo tem quatro componentes principais: a) fluência de energia do fóton 

primário, b) fluência de energia dos fótons extra-focais, c) fluência por contaminação de 

elétrons e d) fluência por fótons espalhados pelos filtros físicos. A Figura 6 ilustra a montagem 

do cabeçote de um acelerador linear. 

a) Fótons primários: São os fótons originados de uma fonte pontual e que não interagem 

com o cabeçote gerados pelo software EGSnrc Monte Carlo com os dados do material do alvo 

e com seu espectro ajustado com os dados do acelerador da instituição. 

b) Fótons extra-focais: São os fótons, após a interação com os materiais do cabeçote: filtro 

aplainador do feixe de radiação, câmara de ionização e colimador primário. Apresenta um 

espectro de forma da distribuição gaussiana. 

c) Contaminação de elétrons: O feixe de fótons primários é contaminado por elétrons 

originados principalmente do filtro aplainador, câmara de ionização, e dos colimadores. Se 

modificadores do feixe são utilizados como filtros ou colimadores multilâminas (MLC) estes 

modificam o espectro dos elétrons e acabam se tornando fontes secundárias de elétrons. Os 

principais componentes da contaminação de elétrons serão a energia do feixe e o tamanho de 

campo. 

d) Fótons espalhados pelos filtros físicos: representa a dispersão nos filtros físicos, 

quando estes estão presentes. Implementando um modelo dual gaussiano onde a amplitude do 

kernel aumenta com a distância do filtro. 
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Figura 6 – Ilustração do cabeçote do acelerador linear 

 
Fonte:(VARIAN MEDICAL SYSTEMS, 2014) 

O módulo de cálculo de dose baseia-se em parâmetros físicos fundamentais, como o 

espectro de energia de fótons, a energia radial média e os kernels dispersos. Todos os 

parâmetros físicos básicos são pré-definidos para meios equivalentes a água e durante o cálculo, 

estes parâmetros são redimensionados para as densidades do paciente.  

O volume do paciente é dividido em uma matriz 3D com tamanho de volume mínimo, 

denominado de voxel, que é determinado pela grade de cálculo. O voxel é divergente e a ele é 

associado o valor da média da densidade eletrônica do meio, obtida pelos dados tomográficos 

do paciente. A distribuição de dose é calculada através de convoluções separadas de cada fóton 

primário, extra-focal e contaminação de elétrons. A convolução é realizada para cada tamanho 

finito de campo (chamado de beamlet).  A distribuição final de dose é obtida com a superposição 

da contribuição individual de cada beamlet. 

Os kernel pencilbeams de deposição de energia monoenergética são construídos 

utilizando métodos de Monte Carlo. Os kernels monoenergéticos são sobrepostos para formar 

kernels pencilbeams, baseado no espectro do segmento.  
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Os kernels dispersos determinam a dispersão nos meios (AHNESJÖ; ASPRADAKIS, 

1999). A dispersão é corrigida através do redimensionamento da densidade média, não só na 

direção do pencilbeam, mas também em 16 direções. A dose dos elétrons de contaminação é 

determinada por uma convolução entre a fluência dos elétrons, a função de deposição de energia 

e o kernel disperso. Em outras palavras, o feixe é dividido em pequenos segmentos, aos quais 

serão aplicadas convoluções, sendo que a distribuição de dose final é obtida através da 

sobreposição das convoluções da dose calculada para cada segmento, ou seja, dos fótons e dos 

elétrons.A fluência energética de cada segmento é separada em componentes, os fótons 

primários, os fótons extra focais e os elétrons contaminadores, originários do filtro aplainador, 

câmara de ionização, colimadores e ar. A contribuição de dose Dβ(x,y,z) de um segmento β é 

modelado através da convolução da sua fluência Ф e da função de densidade da energia 

depositada I(z,ρ) com o kernel de dispersão k(x,y,z,ρ), que define a dose de dispersão lateral no 

simulador descrito pela Equação 2: 

 						����, �, �� = �� × ����, �� × ∬ ���� − ��, � − ��, �, ��� ��′��′          (2) 

Cada função contribuinte (fluência, função de densidade da energia depositada e kernel 

de dispersão) é definida separadamente para cada componente da fluência da energia. As 

funções que representam os componentes da fluência da energia e os kernels primários e 

dispersos são expressas analiticamente, e a convolução integral sobre as dimensões dos 

segmentos, são também solucionadas analiticamente. É por essa razão que este algoritmo é 

denominado de analítico. 

A característica que distingue o AAA do algoritmo PBC deve-se ao fato de os kernels 

dispersos serem dependentes da densidade e serem avaliados em múltiplas direções laterais, a 

partir do segmento. Além disso, o fóton disperso é adicionado ao kernel com o 

redimensionamento das densidades, ao longo da direção do segmento, para reproduzir de forma 

mais precisa a dose na margem das heterogeneidades. A dose total D(x,y,z), depositada num 

ponto, através de um feixe terapêutico, é calculada a partir das sobreposições das contribuições 

do segmento Dβ (x,y,z). 

O AAA é um algoritmo de cálculo mais avançado do que o algoritmo PBC e foi 

desenvolvido para substituir este último, com o objetivo de realizar com maior precisão o 

cálculo da dose em meios heterogêneos, mas continuava a apresentar diferenças significativas 

em meios de baixa (BUSH et al., 2011) e alta densidade (LLOYD; ANSBACHER, 2013). 
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Posteriormente surgiram os algoritmos tipo “c” com o intuito de melhorar a precisão para estes 

casos de grandes diferenças de heterogeneidade. 

2.4.3     Algoritmos tipo “c” 

Definem-se como algoritmos tipo ‘c’ aqueles de geração mais recente que aplicam 

códigos rápidos de Monte Carlo ou os que utilizam a Equação Linear de Transporte de 

Boltzmann (LBTE). Estes algoritmos consideram no cálculo da dose os tecidos biológicos bem 

como os materiais de alto número atômico (OJALA, 2014). 

A LBTE escreve o comportamento macroscópico das partículas de um feixe de radiação 

(nêutrons, fótons, elétrons, etc.) ao longo do seu percurso à medida que interagem com a matéria 

(FAILLA et al., 2010), (VARIAN MEDICAL SYSTEMS, 2014). 

Para um dado volume irradiado, a solução da LBTE descreve “exatamente” a distribuição 

de dose. Há duas maneiras de resolver esta equação: a primeira é utilizando o Método de Monte 

Carlo, que de maneira indireta através de técnica de amostragem randômica consegue estimar 

a propagação da radiação em um determinado meio e a segunda é resolvendo explicitamente a 

LBTE utilizando métodos numéricos (VASSILIEV et al., 2010). Métodos que conseguem 

resolver explicitamente a LBTE através da discretização em espaço, ângulo e energia são os 

chamados “Grid-Based Boltzmann solvers (GBBS)”. 

De maneira oposta a métodos empíricos ou baseados em correções como pencilbeam e 

convolução/superposição, ambos Monte Carlo e GBBS são métodos convergentes, ou seja, 

dependendo do refinamento dos cálculos eles convergem para a mesma solução da LBTE. 

A limitação da acurácia do cálculo em ambos os métodos está associada a incerteza das 

interações das partículas (secção de choque) e nas incertezas adicionadas pelo problema a ser 

analisado, na prática ambos os métodos produzem erros. Em métodos de Monte Carlo, como 

se trata de simulação randômica de um número finito de partículas, aplicam-se métodos para 

acelerar o tempo de resolução ou para reduzir o ruído, assim erros sistemáticos podem ser 

introduzidos. Já para os métodos GBBS, os erros são principalmente sistemáticos e resultam da 

discretização da solução das variáveis de espaço, ângulo e energia. 

Existe um compromisso entre velocidade do cálculo e a precisão para Monte Carlo e 

GBBS. O tempo computacional reduzido pode ser alcançado quando os critérios de precisão 

são utilizados de maneira menos rigorosa. A rapidez de cálculo pelo método GBBS e a ausência 

de ruído estatístico foram os principais motivos que impulsionaram o desenvolvimento de 
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algoritmos de cálculo como por exemplo o Acuros XB no sistema de planejamento (TPS) 

Eclipse. 

O Acuros XB, foi licenciado pela Varian Medical Systems (Palo Alto, CA) e integrado 

no sistema de planejamento TPS Eclipse como Acuros XB - Algoritmo Avançado de Cálculo 

de dose, para radioterapia. O algoritmo, introduzido em 2010, utiliza uma técnica sofisticada 

para resolver a LBTE e foi desenvolvido por dois motivos: melhorar a acurácia de dose e a 

velocidade de cálculo na clínica.  

A seguir detalharemos as fases de cálculo deste algoritmo, uma vez que é um dos 

objetivos de nosso estudo. 

2.5       CARACTERÍSTICAS DO ACUROS XB NO ECLIPSE 

Para o cálculo da dose este algoritmo utiliza as seguintes etapas: a) Modelagem da fonte 

de radiação, b) Fluência da Radiação da Fonte (AL) Para o Paciente, c) Cálculo da Fluência dos 

Fótons Espalhados no Paciente, d) Cálculo da Fluência de Elétrons Espalhados no Paciente e 

e) Cálculo da dose. 

2.5.1      Modelagem da Fonte 

Inicialmente são necessários os dados do acelerador linear que são obtidos por simulação 

de Monte Carlo, da mesma forma que no sistema AAA, ambos no Eclipse. Este modelo consiste 

em quatro componentes: fonte primária, fonte extra-focal, contaminação de elétrons e fótons 

espalhados pelos filtros físicos (caso utilizado). Este processo já foi descrito na Secção 0. 

2.5.2     Transporte de radiação no paciente e cálculo de dose 

O cálculo de dose no paciente utilizando o Acuros XB, é realizado seguindo a seguinte 

ordem: 

1. Determinação da Fluência da radiação da fonte (AL) para o paciente; 

2. Cálculo da fluência dos fótons espalhados no paciente; 

3. Cálculo da fluência de elétrons espalhados no paciente; 

4. Cálculo de dose no paciente. 

 As etapas 1 e 3 são realizadas para determinar a fluência de elétrons em cada voxel do 

paciente. Para o cálculo da fluência de fótons espalhados no paciente utiliza-se a equação linear 

de transporte de Boltzman. 
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Uma vez determinada a fluência de energia do elétron, a dose (dose no meio ou dose na 

água) é calculada na etapa 4. A etapa 1 é a única etapa que repete para cada feixe, já as etapas 

2 e 4 são realizadas apenas uma vez independentemente do número de feixes. 

 As etapas 2 e 3 o algoritmo Acuros XB estratifica em espaço, ângulo e energia, e 

interativamente soluciona a LBTE. A etapa 4, a dose em cada voxel do problema é obtida 

através da aplicação de uma função de resposta de fluência de dose, dependente da energia para 

a fluência de elétrons local nesse voxel. A Figura 7 ilustra as etapas envolvidas no cálculo de 

dose utilizando o Acuros XB. 
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Figura 7 – Processos envolvidos para o cálculo de dose com Acuros XB. 

 

  

Para solucionar a LBTE, o Acuros XB utiliza as secções de choque acopladas de fóton-

elétron, produzidas por CEPXS (Coupled Photon-Electron Cross Sections) (L. J. LORENCE, 

JR., J. E. MOREL, 1989). Para interações com fótons, a CEPXS inclui espalhamento Compton, 

efeito fotoelétrico e produção de pares (descritos no ANEXO1), mas não leva em consideração 

espalhamento Rayleigh (também conhecido como espalhamento coerente), que é uma 

contribuição insignificante para a distribuição de dose para energia dos fótons utilizados em 

radioterapia. 
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A solução da LBTE está explicada de maneira detalhada no ANEXO 3. A seguir é 

resumido como o Acuros XB calcula a dose tridimensional no paciente em um volume V será 

brevemente explicada. As principais equações são: 

 

     ˆ
t q qγ γ γ γγ γσΩ⋅∇Ψ + Ψ = +

r

               (3) 

ˆ ( )e e e e ee e e
t R

d
S q q q

dE
γσΩ ⋅ ∇Ψ + Ψ − Ψ = + +

r

         (4)     

onde: 
γΨ = Fluência Angular dos fótons, em função da posição, energia e direção; 

eΨ = Fluência Angular dos elétrons, em função da posição, energia e direção; 

qγγ
= Fonte de espalhamento de fótons-fótons, resultante de interações dos fótons; 

eeq = Fonte de espalhamento de elétrons-elétrons, resultante de interações dos elétrons; 

eqγ
= Fonte de espalhamento de fótons-elétrons, resultante da iteração dos elétrons; 

qγ
= Fonte de fótons gerados no acelerador; 

eq = Fonte de elétrons gerados no acelerador; 

t
γσ  = Secção de choque macroscópica de fótons; 

e
tσ  = Secção de choque macroscópica de elétrons; 

tσ  = Secção de choque macroscópica total; 

RS  = poder de freamento de colisão e radioativo; 

 

No Acuros XB a LBTE é resolvida de forma discreta, separando-se a localização espacial 

tridimensional da incidência do feixe, do ângulo e energia da radiação. O método de elementos 

finitos, descrito por Lewis e Miller (1984a) é utilizado para o cálculo de localização espacial da 

radiação, que é habitualmente designada como grade adaptativa de refinamento (Adaptive Mesh 

Refinement – AMR). A grade é limitada ao refinamento num fator 2 (de um nível para o 

seguinte) em qualquer direção, permitindo um refinamento local para resolver áreas de alto 

gradiente. A Figura 8 ilustra a utilização da grade adaptativa com diferentes níveis de 

subdivisão. 
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Figura 8 – Grade adaptativa. L=Nível de subdivisão. 

 
Fonte: (KOTILUOTO, 2007) 

 

O cálculo discreto em energia é realizado através de um método padrão de multi-grupo. 

Para cada valor de energia é usado o método de elementos finitos linear descontínuo descrito 

por Wareing et al. (2001). O Acuros XB inclui uma base de dados de secções de choque para 

fótons (25 grupos de energia) e para elétrons (49 grupos de energia), contudo não são utilizados 

todos os grupos para energias abaixo de 20 MV. 

Para o transporte espacial no campo das partículas espalhadas, o método de ordenadas 

discretas é utilizado para analisar em ângulo discretos Lewis e Miller, (1984b). Uma quadratura 

Chebyshev – Legendre é ajustada para um intervalo de N=4 (32 ângulos discretos) até N=16 

(512 ângulos discretos). A Figura 9 ilustra um exemplo de um arranjo simétrico de pontos. A 

ordem da quadratura angular varia com dois aspectos: tipo de partícula e energia. Partículas de 

energias elevadas percorrem percursos livres médios maiores. Sendo assim para cada tipo de 

partícula, a quadratura angular aumenta com a energia. 
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Figura 9 – Arranjo simétrico de pontos em 1/8 de uma esfera. 

 
Fonte: (KOTILUOTO, 2007) 

 

O Acuros XB emprega uma energia de corte para fótons de energia inferior a 1 keV e 

elétrons de energia inferior a 200 keV (versão 13.6). Quando a partícula atinge uma energia 

inferior à energia de corte, o Acuros XB assume que qualquer interação subsequente é realizada 

localmente no voxel. 

Assim que o Acuros XB soluciona a fluência angular dos elétrons para todos os grupos 

de energia, a dose em qualquer voxel da grade de cálculo é obtida segundo a Equação 5: 
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 onde:  

e
EDσ = Secção eficaz macroscópica da deposição de energia dos elétrons 

ρ = Densidade do material em g/cm³ 

O Acuros XB permite dois tipos de cálculo de dose: dose na água (DW) ou dose no meio 

(DM). Quando DM é calculado, 
e
EDσ  e ρ são baseados nas propriedades do material no voxel 

da grade de cálculo, i. Quando DW é calculado, 
e
EDσ  e ρ são baseados em água. A Equação 5 

é calculada como uma operação interna de pós-processamento logo que a fluência da energia 
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dependente dos elétrons é resolvida, DM e DW podem ser teoricamente obtidos a partir de um 

cálculo de transporte. 

No cálculo da dose em materiais diferentes da água é preciso obter os valores da 

densidade volumétrica e da seção de choque. No item a seguir se discute a metodologia utilizada 

no Acuros XB para a determinação destes parâmetros. 

2.5.3     Determinação da densidade e seção de choque do material 

A determinação do material é realizada de duas maneiras para o Acuros XB. O método 

padrão é determinar a composição de um determinado voxel em uma imagem 3D baseada no 

valor de UH (Unidades Housfield). O valor de UH é então convertido para densidade de massa 

utilizando a curva de calibração do tomógrafo configurada pelo usuário relacionando UH com 

densidade de massa do material. 

Uma vez que a densidade de massa do voxel é conhecida, o material é determinado (com 

base em um banco de dados) de maneira automática para valores abaixo de 3,0 g/cm3. Valores 

maiores o usuário deve informar manualmente os valores da densidade dos materiais. 

O Acuros XB tem uma biblioteca que inclui cinco materiais biológicos (pulmão, tecido 

adiposo, músculo, cartilagem e osso) e 16 materiais não biológicos, com um máximo de 

densidade de 8,0 g/cm3 (aço). A Tabela 2 mostra estes dados. O ANEXO 4 mostra a composição 

dos materiais com sua a fração de cada elemento químico que o compõe. 

O dado fundamental para o cálculo de dose utilizado pelo Acuros XB é a secção de choque 

atômico, que é a probabilidade de uma interação ocorrer por unidade de caminho que a partícula 

percorre, com unidade em cm-1
. A secção de choque macroscópica é composta por dois valores: 

a seção microscópica (dados em barns/atom = 10-24 cm²/atom e simbolizado por � ) e a 

densidade de massa do material (ρ, dado em g/cm³). Então a expressão da secção de choque 

macroscópica é dada pela Equação 6: 

 
aN

M

ρσ σ= %

                (6) 

 
 

onde: 

M = Massa atômica em unidades de massa atômica 

Na = Número de Avogadro  
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Tabela 2 – Base de dados dos materiais definidos no Acuros XB. 

Material 
Densidade 

Mínima (g/cm³) Nominal (g/cm³) Máxima (g/cm³) 

Material de Conversão Automática com base na UH 

Ar (STP) 0,000 0,001 0,020 

Pulmão (ICRP 1975) 0,011 0,260 0,624 

Tecido Adiposo (ICRP 1975) 0,554 0,920 1,001 

Músculo (ICRP 1975) 0,969 1,050 1,093 

Cartilagem (ICRP 1975) 1,056 1,100 1,600 

Osso (ICRP 1975) 1,100 1,850 3,000 

Material de atribuição manual 

Alumínio 2,275 2,700 3,560 

Liga de Titânio 3,560 4,420 6,210 

Aço Inoxidável 6,210 8,000 8,000 

Água 0,000 1,000 3,000 

Madeira 0,300 0,700 1,000 

Cortiça 0,100 0,190 0,300 

Poliestireno 0,590 1,050 1,075 

Resina  1,040  

PMMA  1,190  

Radel  1,300  

PEEK  1,310  

PVC  1,380  

Acetal  1,420  

PVDF  1,770  

PTFE   2,200   
Fonte: (VARIAN MEDICAL SYSTEMS, 2014) 

Assim, com os valores de seção de choque para cada voxel e sabendo a fluência de 

elétrons no mesmo, podemos realizar o cálculo de dose que chega no voxel em estudo utilizando 

a Equação (5). 
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2.5.4     Opções de cálculo com Acuros XB: Dose na água e Dose no Meio 

O Acuros XB, assim como o método de Monte Carlo, pode apresentar o cálculo de duas 

maneiras: Dose na água (Dw) e Dose no meio (Dm). Quando utilizamos Dm a função de resposta 

dependente da energia, é baseada nas propriedades do material do voxel, já para Dw é baseada 

na água. 

Quando é selecionado o modo Dose na água, para materiais diferentes da água, é análogo 

ao cálculo da dose recebida por um volume de água que tem um impacto mínimo na fluência 

de elétrons dependente da energia. Devido ao curto alcance dos elétrons de baixa energia este 

volume pode ser muito menor que o tamanho do voxel. Este efeito é evidenciado para materiais 

ósseos e não biológicos de alta densidade como alumínio, titânio e aço. 

A Figura 10 mostra a diferença entre DW e DM para um feixe de 6 MV e um campo de 

5x5 cm² em um simulador composto por água, osso e pulmão. Os resultados para Dose relativa 

à densidade da água, foram tomados de maneira que a densidade de cada região foi atribuída 

em relação à água (1,85 g/cm3 para o osso e 0,26 g/cm3 no pulmão). Os resultados mostram que 

há diferenças nas regiões de “build-up” antes, dentro e após o osso. Essas diferenças evidenciam 

a importância de usar a composição real do material em vez de normalizar em relação à 

densidade da água. 

Como mostra a Figura 10, DW e DM são praticamente idênticos nos voxels de água na 

parte anterior ao osso, e praticamente idênticos na região de pulmão logo após a região do osso. 

Este fato é esperado pois em ambos os casos o fluxo de elétrons são idênticos, apenas a interação 

da deposição de energia é diferente. 

Depois de todas as etapas do cálculo descritas anteriormente para o Acuros XB, é obtida 

a dose calculada no paciente. Em seguida é necessário a verificação entre o cálculo de dose pelo 

sistema de planejamento e o que realmente chega no paciente. Para isso é necessário realizar 

uma série de validações em meios homogêneos, heterogêneos e em simuladores 

antropomórficos. Estas validações serão alvo de estudo nas próximas seções.   
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Figura 10 – Comparação da profundidade de dose entre diferentes métodos de cálculo 
para uma energia de 6 MV de um campo 5 x 5 cm² em um simulador de água, osso e pulmão. 

 
Fonte: (FAILLA et al., 2010) 

2.6     VALIDACAO DO ALGORITMO ACUROS XB 

É de grande importância a validação dos algoritmos de cálculo de dose em radioterapia, 

principalmente quando novos algoritmos como o caso do Acuros XB são lancados. Vários 

artigos fornecem dados mostrando a validação do algoritmo Acuros XB com diferentes 

métodos, para meios homogêneos e heterogêneos como por exemplo os trabalhos Vassiliev et 

al. (2010), Bush et al. (2011), Fogliata et al. (2011), Han et al. (2011) Ojala (2014) analisou 

mais de 50 artigos científicos sobre o Acuros XB nas versões 10, 11 e 13 e resumiu em uma 

tabela evidenciando quantos artigos validavam com diferentes métodos de cálculo, como por 

exemplo: algoritmos tipo “a”, Analytical Anysotropic Algorithm (AAA), Fast Monte Carlo, Full 

Monte Carlo, Collapsed Cone Convolution (CCC) e medidas com detectores de radiação em 

diferentes meios: Homogêneo, Heterogêneo, simulador Antropométrico e simulador 

Antropomórfico. 

A Figura 11 mostra como foi a distribuição do conteúdo de artigos que comparavam o 

Acuros XB com versões 10 indicado por um X em vermelho, a versão 11 indicado por um X 

verde com os diferentes métodos e meios. Os círculos em amarelo foram inseridos 

propositalmente para ilustrar o objetivo de estudo desta dissertação. A importância deste estudo 

vem da falta de artigos com publicações da versão 13, comparando com medidas em meios 

homogêneos e heterogêneos, assim como medidas em simuladores antropomórficos. 
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Figura 11 – Distribuição dos conteúdos de vários estudos, incluindo a informação de quantas 
vezes o Acuros XB foi utilizado como base de estudo para cada versão utilizando diferentes 
métodos e tipos de simuladores. Os círculos em amarelo são os objetivos do presente estudo com 
a versão 13.6. 

 
Fonte: Adaptado de (OJALA et al., 2014) 

 

 2.6.1     Validação em meio Homogêneo 

Bush et al. (2011) utiliza o programa de cálculo de dose DOSXYZnrc (WALTERS; 

KAWRAKOW; ROGERS, 2016) como referência e compara com o Acuros XB e AAA. Neste 

estudo foram realizadas medidas em meio homogêneo (água) com o objetivo de validar o 

Acuros XB em meio homogêneo e quantificar a diferença entre o Acuros XB e o BEAMnrc 

nestas condições. 

A Figura 12 e a Figura 13 ilustram as diferenças nos perfis e na profundidade de dose 

profunda para energias de 6 e 18 MV, respectivamente, de um campo 10 x 10 cm², em um 

simulador homogêneo com densidade de 1,0 g/cm3. 
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Os perfis foram medidos em 3 profundidades d1=1,5 cm, d2= 10,0 cm e d3=20,0 cm. As 
diferenças entre medidas e cálculo ∆1, ∆2 e ∆3.  

Figura 12 – A) Comparação AAA, Acuros XB e BEAMnrc dos perfis de dose lateral e B) 
porcentagem de dose profunda para um campo de 10 x 10 cm2, para um feixe de 6 MV. 

 
Fonte: (BUSH et al. 2011) 

Figura 13 –A) Comparação AAA, Acuros XB e BEAMnrc dos perfis de dose lateral e B) 
porcentagem de dose profunda para um campo de 10 x 10 cm2, para um feixe de 18 MV. Os perfis 
foram medidos em 3 profundidades d1=1,5 cm, d2= 10,0 cm e d3=20,0 cm. As diferenças entre 
medidas e cálculo ∆1, ∆2 e ∆3. 

 
Fonte: (BUSH et al. 2011) 
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Estas medidas também foram realizadas para tamanhos de campo 4 x 4 cm² e 30 x 30 

cm². Os resultados para os três tamanhos mostram que as diferenças foram de no máximo 1,9%, 

sendo que a maioria dos pontos analisados encontravam-se muito abaixo deste máximo, como 

mostra a Figura 12 para 6 MV e Figura 13 para 18 MV. Uma maneira de ilustrar com mais 

detalhes esta diferença é separando em quatro grupos o feixe de irradiação: dentro do feixe, fora 

do feixe (ou campo), na região de penumbra e na região de Build-up.  

O método utilizado para verificar o quão coerentes estão os dados calculados pelo Acuros 

XB e por Monte Carlo é através da análise gama. 

O método de análise gama, como apresentado por Low et al. (1998), é uma comparação 

quantitativa entre duas distribuições de dose. Essa função considera tanto o valor percentual da 

dose (∆D) quanto a distância de concordância da distribuição de dose (∆r) chamada de DTA 

(distance-to-agreement) como mostra a Figura 14. Ou seja, a partir de um sistema de 

coordenadas espaciais, o critério de aceitação forma uma superfície elipsoide cujo centro é o 

ponto de medida em questão. O principal parâmetro dessa função é o de índice gama (γ) que 

corresponde à distância mínima radial entre o ponto de medida e o ponto de cálculo como 

mostra a Equação 7. 

                                     ! = "#$ %& ∆()
∆(*+,) + ∆.)

(/0)1                              (7)   

 

Figura 14 – Ilustração do conceito da análise gama. A curva vermelha representa a imagem de 
referência e a azul à imagem avaliada. 

 

Fonte: Adaptado de (Reference Guide for Portal Dosimetry, 2005) 
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A análise gama consiste em avaliar as regiões onde γ>1, pois elas correspondem a locais 

onde os pontos avaliados apresentam diferenças além das tolerâncias estabelecidas, tolerâncias 

estas que podem variar de acordo com a região de medida e complexidade do planejamento. Os 

resultados de uma análise gama normalmente são apresentados de maneira percentual, ou seja 

100% representa que todos os pontos analisados respeitam os critérios de ∆D e ∆r e assim um 

valor de γ<1, ou seja todos os pontos passaram na análise dada pela Equação 7, caso contrário 

se todos os pontos analisados apresentarem um de γ>1 então o resultado é 0%. 

Venselaar, Welleweerd e Mijnheer (2001) propuseram valores de desvios que seriam 

aceitáveis de acordo com a região para curvas de PDPs e perfis de dose como mostra a Figura 

15. 

 

Figura 15 – Regiões onde são aplicados os critérios δ1-δ4, largura radiológica RW50 e 
distância entre 50% e 90%(relativo a o máximo do perfil) na penumbra, também chamado de 
‘beamfringe’ δ50-90. Para comparar resultados medidos de a) Porcentagem de dose profunda PDP 
e b) perfil do feixe. 

 
Fonte: adaptado de (VENSELAAR; WELLEWEERD; MIJNHEER, 2001)  

  
 Os valores aceitáveis para cada região estão descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Valores propostos de tolerâncias para δ em diferentes configurações 

Tolerância 
(1) Geometria 

simples, 
homogêneo. 

(2) Geometria Complexa 
(Filtro, heterogêneo, 

assimetria) 

(3) Geometria mais 
complexa, ou seja, 
combinações de (2) 

δ1 (dados do eixo central) 
alta dose, pequeno gradiente 

de dose 
2% 3% 4% 

δ2 (região de build-up no 
eixo central do feixe, região 
de penumbra para perfil de 

dose) alta dose, alto 
gradiente de dose 

2 mm ou 10% 3 mm ou 15% 3 mm ou 15% 

δ3 (região fora do eixo 
central) alta dose, pequeno 

gradiente de dose 
3% 3% 4% 

δ4 (fora da borda do campo) 
pequenas doses e baixo 

gradiente 
3%b (30%) 4%b (40%) 5%b (50%) 

RW50
a (largura radiológica) 2 mm ou 1% 2 mm ou 1% 2 mm ou 1% 

δ50-90 (‘beam fringe’) 2 mm 3 mm 3 mm 
a Estes valores são preferencialmente expressos em mm. Um desvio de 1 mm correspondente a uma variação de 
dose de 5% é considerado um valor realista na dose alta, região de alto gradiente de dose. 
b Essa porcentagem é aplicável à Equação  δ4 =100%*(Dcalc-Dmeas)/Dmeas,caxos percentuais entre parênteses 
referem-se à Equação δ = 100*(Dcalc – Dmeas)/Dmeas 

Fonte: adaptado de (VENSELAAR; WELLEWEERD; MIJNHEER, 2001)  
 
 

Os resultados de Bush et al. (2011) utilizando a análise gama (com tolerância de 2% e 2 

mm) nas regiões de penumbra e build-up presentes na Tabela 4. As diferenças encontradas para 

as energias de 6 MV e 18 MV tanto dentro quanto fora do campo apresentaram um desvio 

máximo de 1,1% e 1,15% respectivamente. Já na região de penumbra a energia de 6 MV, as 

análises gama (γ) 2% e 2 mm ficaram acima de 99,49%. Para 18 MV as diferenças ficaram 

maiores de 96%. A região de build-up foi a mais crítica, onde encontrou-se uma falha da análise 

γ de 16% para o campo 30 x 30 cm². 
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Tabela 4 – Comparação do Acuros XB e BEAMnrc em um simulador homogêneo 

Energia  Campo  Dentro do 
campo 

Penumbra Fora do 
campo 

Região de 
Build-up 

MV  cm² % 2%2 mm % 2%2 mm 

6 
4 x 4 0,92 99,49 0,1 99,96 

10 x 10 0,96 99,82 0,3 99,33 
30 x 30 1,1 99,83 1,01 97,8 

      

18 

4 x 4 0,47 96,11 0,25 99,36 

10 x 10 1,15 96,48 0,26 94,59 

30 x 30 0,8 96,04 0,72 84,03 
Fonte: adaptado de (BUSH et al., 2011) 

  

Fogliata et al. (2011) validaram dosimetricamente o algoritmo Acuros XB para meio 

homogêneo, comparando os valores calculados e as medidas na água para campos abertos, com 

filtro para energias de 6, 10 e 15 MV e também incluiu energias que não utilizam o filtro 

aplainador do feixe de fótons do acelerador (unflatness) de 6 e 10 FFF (flattening filter free). 

 

2.6.2     Validação em meio Heterogêneo 

Assim como para meios homogêneos, também existem diversos trabalhos que validam o 

cálculo do Acuros XB para regiões com heterogeneidades entre os quais pode-se citar  Bush et 

al. (2011) que fizeram essa validação para regiões de baixa densidade. 

A Figura 16 mostra o resultado desses autores para um feixe de 6 MV e um campo de 4 

x 4 cm² incidindo em um simulador contendo a heterogeneidade de próxima ao pulmão humano 

(coluna esquerda), pulmão de baixa densidade (coluna do meio) e ar (coluna da direita). A 

concordância observada entre o Acuros XB e o BEAMnrc ficou dentro de ± 3 % na região do 

pulmão. Para a região contendo Ar, o cálculo do Acuros XB estava em concordância com o 

BEAMnrc, dentro da incerteza de cálculo, enquanto o AAA chegou a apresentar diferenças de 

até 45 %, evidenciando a modelagem incorreta dentro da cavidade de ar. 
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Figura 16 – Porcentagem de dose profunda (PDP) para feixe de 6 MV campo 4 x 4 cm² 
incidindo em um simulador heterogêneo. Na coluna da esquerda temos pulmão (0,24 g/cm³), no 
centro pulmão de baixa densidade (0,1 g/cm³) e na coluna da direita ar (0,001 g/cm³). Também foi 
calculada a diferença de dose entre AAA com MC e Acuros XB com MC, logo abaixo das curvas 
de PDP. 

 
Fonte: (BUSH et al., 2011)  

 

Validações em materiais com mais heterogeneidades presentes e com alta densidade 

como é o caso de próteses metálicas, também foi estudado por vários autores Failla et al. (2010), 

Han et al. (2012), Walters, Kawrakow e Rogers (2016) e  Lloyd e Ansbacher (2013). 

Failla et al. (2010) mostraram casos da validação do Acuros XB em meio heterogêneo, 

com vários tipos de simuladores e em situações extremas de modo a verificar a precisão do 

cálculo.  

As Figura 17 e Figura 18 comparam os resultados da DM entre o Acuros XB e o Monte 

carlo N-Particle extended (MCNPX) para 12 materiais não-biológicos incluídos na base de 

dados do Acuros XB, para fótons 6 MV e 20 MV, respectivamente. 
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Figura 17 – Porcentagem de dose profunda (PDP) comparando Acuros XB com Monte 
Carlo para um feixe de 6 MV campo de 10 x 10 cm² em um simulador com vários materiais de 
diferentes densidades: (1) Poliestireno – 1,05 g/cm³, (2) Epóxi – 1,04 g/cm³, (3) Alumínio – 2,7g/cm³, 
(4) PMMA – 1,19 g/cm³, (5) Titânio – 4.42 g/cm³, (6) Radel – 1.3 g/cm³, (7) Madeira – 0.7 g/cm³, 
(8) PEEK  – 1.31 g/cm³, (9) PVC  – 1.38 g/cm³, (10) Acetal – 1.42 g/cm³, (11) PVDF – 1.77 g/cm³, 
(12) PTFE  – 2.2 g/cm³. 

 
Fonte: (FAILLA et al., 2010) 

Figura 18 – Porcentagem de dose profunda (PDP) comparando Acuros XB com Monte 
Carlo para um feixe de 20 MV campo de 10 x 10 cm², no mesmo simulador contendo os mesmos 
materiais da Figura 17. 

 
Fonte: (FAILLA et al., 2010) 
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O material de maior densidade que o Acuros XB consegue realizar os cálculos é o aço 

inoxidável, com uma densidade máxima de 8 g/cm³. Este caso extremo foi simulado como 

mostra a Figura 19, onde um objeto de 2 x 2 x 2 cm³ com densidade de 8 g/cm³ foi inserido em 

um simulador de água em um campo 10 x 10 cm³ e um feixe de 18 MV. A Figura 20 mostra a 

concordância da profundidade de dose profunda (PDP) entre os algoritmos e a Figura 21 mostra 

o perfil de dose, ambos na região que contém a alta heterogeneidade.  

 

Figura 19 – Simulador contendo 2 x 2 x 2 cm³ de um implante de aço com densidade de 8 
g/cm³ com densidade de 8 g/cm³. O cálculo de dose foi realizado com o Acuros XB, (dose no meio) 
para uma energia de 18 MV e campo 10 x 10 cm². 

 
Fonte: (FAILLA et al., 2010) 
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Figura 20 – Comparação da PDP entre Acuros XB e MCNPX para um feixe de 18 MV e 
campo de 10 x 10 cm² com um pequeno material de aço inserido no simulador como mostra a 
Figura 19. O cálculo foi realizado no Acuros XB como Dose no Meio, e ambos os códigos 
normalizados a 100% a uma profundidade de 4,875 cm. 

 
  Fonte: (FAILLA et al., 2010) 

 

Figura 21 – Comparação de um perfil de dose entre Acuros XB e MCNPX para um feixe de 
18 MV e campo de 10 x 10 cm² com um pequeno material de aço inserido no simulador como 
mostra a Figura 19. O cálculo foi realizado no Acuros XB como Dose no Meio, e ambos os códigos 
normalizados a 100% a uma profundidade de 4,875 cm. 

 
Fonte: (FAILLA et al., 2010) 
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2.6.3     Validação em simulador Antropomórfico 

Alguns estudos realizaram medidas utilizando simuladores antropomórficos para avaliar 

o cálculo de dose, como por exemplo Han et al., (2012), que utilizaram o simulador de cabeça 

e pescoço do programa de controle de qualidade Radiological Physics Center (RPC) e nele 

inseriram filmes radiocrômicos e dosímetros termoluminescentes (TLDs) e para avaliar a dose 

em diferentes pontos como mostra a Figura 22. 

Figura 22 – Simulador de cabeça e pescoço do RPC, e ilustração dos alvos de dose (PTV1 e 
PTV2), assim como o órgão de risco OAR. Os planos que foram inseridos os filmes (axial e sagital) 
estão indicados. 

 
Fonte: (HAN et al., 2012) 

 

Neste estudo, foi realizado um planejamento de arco volumétrico modulado (VMAT) 

com um feixe de 6 MV, com diferentes níveis de dose para o PTV1 e PTV2. A Figura 23 ilustra 

a distribuição de dose para um cálculo utilizando o Acuros XB com correção de 

heterogeneidade e reportado como dose no meio. Os resultados obtidos estão dispostos na 

Tabela 5. Observou-se um erro médio de todos os TLDs abaixo de 2%. 

 

Figura 23 – Planejamento de RapidArc no simulador de cabeça e pescoço do RPC, e sua 
distribuição de dose. 

 

Fonte: (HAN et al., 2012) 
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Tabela 5 – Medidas com os TLDs em diferentes posições comparadas com a dose calculada 
pelo Acuros XB. 

  Dose Medida (cGy) Cálculo Acuros XB 
Posição do TLD Medida 1 Medida 2 Medida 3  Média Dose (cGy) Desvio % 

TLD PTV 2_I 621.4 621.9 321.6 621.6 593.3 4.56 
TLD PTV 2_S 591.2 603.5 608 600.9 591 1.65 
TLD PTV 1_I ant 745.3 742.4 735.5 741.1 734.6 0.87 
TLD PTV 1_I post 735.3 744 751.4 743.6 739.9 0.49 
TLD PTV 1_S ant 723.9 736.9 736.5 732.4 726.2 0.85 
TLD PTV 1_S post 728 733.7 738.4 733.4 726.4 0.95 
TLD OAR_I 355.3 360.9 362.1 359.4 349.7 2.71 
TLD OAR_S 357.3 357.2 357.6 357.4 346.4 3.07 

Média do desvio % 1.89 
Fonte: (HAN et al., 2012)  

 

Vassiliev et al. (2010) realizaram simulações em Monte Carlo para um tratamento de 

mama esquerda em um simulador antropomórfico e compararam com o cálculo utilizando 

Acuros XB. A Figura 24A faz uma análise qualitativa das isodoses de 5, 25, 50 e 52Gy 

calculadas pelo Acuros XB e Monte Carlo de um tratamento de mama em um plano axial no 

isocentro. O estudo quantitativo, como mostra a Figura 24B realiza uma análise indicando as 

diferenças de dose percentual entre Acuros XB e Monte Carlo, as linhas em azul, amarelo e 

vermelho representam diferenças encontradas de 2, 5 e 10% respectivamente. 

 

Figura 24 –A) Isodoses de um tratamento de mama esquerda. Cálculo de dose com o Acuros 
XB estão coloridas e as curvas em Monte Carlo em branco. B) Diferença de dose entre Acuros XB 
e Monte Carlo em um plano axial. 

  
Fonte: (VASSILIEV et al., 2010)  
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O volume 3D foi avaliado utilizando a análise gama, considerando apenas valores acima de 10% 

da dose máxima. Uma análise de 2%/1 mm e 2%/2 mm foi realizada, os resultados obtidos foram de 

98,7% e 99,9% de concordância (VASSILIEV et al., 2010). 

2.7     TEMPO DE CÁLCULO PARA ACUROS XB 

O tempo de cálculo para um único ou poucos campos são mais longos com Acuros XB 

do que AAA. Para um campo de 10 x 10 cm2 um feixe de 6 MV em um simulador de dimensões 

30 x 30 x 30 cm3 de água e com uma grade de cálculo de 2,5 mm, o Acuros XB realiza o cálculo 

em aproximadamente 51 segundos, utilizando um computador da fabricante Dell T5600 com 

processadores de seis núcleos Xeon de 2,00 GHz e 32 GB de RAM DDR3. A literatura mostra 

que o AAA requer aproximadamente 5 segundos para um caso similar (FAILLA et al., 2010). 

Para um campo de 5 x 5 cm2 no mesmo simulador, o Acuros XB requer cerca de 24 segundos. 

Campos maiores e energias mais altas levam um maior tempo de cálculo. A maior parte do 

tempo de cálculo do Acuros XB é no cálculo das fluências de fótons e elétrons espalhados, que 

são realizados apenas uma vez para todos os feixes no plano. Como resultado, a velocidade de 

cálculo relativa de Acuros XB aumenta com números crescentes de campos no plano. Para 

casos com maior número de campos, ou seja, RapidArc, Acuros XB torna-se mais rápido que 

o AAA.  

Como exemplo, o cálculo dos tempos para dois casos do RapidArc são fornecidos na 

Tabela 6 abaixo, para o caso de pulmão (Figura 25A) e cabeça e pescoço (Figura 25 B). Deve-

se notar que, quando aumentam os recursos de processamento disponíveis, como o “FAS” 

(Framework Agent Server), pode ser reduzido o tempo de cálculo (excluindo o tempo de 

otimização do planejamento). 

 

Tabela 6 – Tempo de cálculo para casos de RapidArc para o Acuros XB e AAA. (Dell T5600 
com processadores de seis núcleos Xeon de 2.00 GHz e 32 GB de RAM DDR3 com grade de cálculo 
de 2,5 mm. 

Casos Acuros XB Acuros XB 

(FAS) 

AAA AAA (FAS) 

Pulmão (178 pontos de 

controle) 

1 min 9 s 0 min 45 s 1 min 52 s 1 min 15 s 

Cabeça e Pescoço (356 pontos 

de controle) 

2 min 22 s 1 min 30 s 5 min 44 s 1min 58 s 

Fonte: Adaptado de (FAILLA et al., 2010) 
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Figura 25 – A) Distribuição de dose do Acuros XB (dose no meio) para um caso de pulmão 
de 6 MV RapidArc tempo de cálculo de 69 segundos (178 pontos de controle). B) Distribuição de 
dose Acuros XB (dose no meio) para um caso de cabeça e pescoço de 6 MV RapidArc, tempo de 
cálculo de 142 segundos (356 pontos de controle). Grade de cálculo de 2,5 mm para ambos os casos. 

 
   Fonte: Adaptado de (FAILLA et al., 2010) 
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3       MATERIAIS E MÉTODOS 

As medidas foram realizadas no acelerador linear de elétrons TrueBeam equipado com 

um colimador Multileaf High Definition 120 (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA), 

instalado no Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco.  

Todos os cálculos foram realizados usando o sistema de planejamento de tratamento 

(TPS) Eclipse versão 13.6 com algoritmos AAA e Acuros XB (Varian Medical Systems, Palo 

Alto, CA), instalado em uma estação de trabalho clínica modelo Dell com dois processadores 

Intel(R) Xeon(R) 2,0 GHz (E5-2620), 32 GB de RAM e um sistema operacional Windows 7 de 

64 bits contando com dois servidores FAS (Framework Agent Server). O modo de cálculo 

selecionado para o Acuros XB de dose denominado “dose no meio” foi selecionado. 

O AAA e Acuros XB compartilham o mesmo modelo de feixe importando o conjunto de 

dados através do recurso de configuração de feixe, fornecidas no pacote de software Eclipse. 

Para este estudo, foram utilizadas as energias de fótons 6, 10 e 15 MV. A metodologia foi 

dividida em cinco etapas, e os detalhes de cada metodologia serão descritas em suas respectivas 

seções. 

3.1     LEVANTAMENTO DA CURVA DE CALIBRAÇÀO DO TOMÓGRAFO 

O método de cálculo do algoritmo Acuros XB requer densidades de massa e composições 

atômicas na avaliação de secções de choque de interação macroscópica para cada voxel. A 

conversão dos números de Hounsfield para densidade de massa (g/cm³) foi realizada através do 

levantamento da curva de calibração do tomógrafo com o auxílio do objeto simulador Electron 

Density Phantom modelo 062M da empresa fabricante Computerized Imaging Reference 

Systems (CIRS) e Tomógrafo utilizado foi o SOMATON Definition AS (SIEMENS). 

 Inicialmente foi realizada uma varredura do objeto simulador no tomógrafo simulador 

(TC) com as configurações utilizadas na rotina clínica para um caso de pelve, os parâmetros 

selecionados foram 140 kV e 220 mA. A Unidade de Hounsfield (UH) foi extraída do console 

do TC-simulador utilizando-se a média das regiões de interesse (ROI) de áreas iguais a 1,0 cm2 

posicionadas em cada material. A utilização da a média da UH sobre um ROI reduz o efeito de 

possíveis ruídos dentro de cada material analisado Figura 26.  
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Figura 26 – Ilustração da aquisição do valor médio do HU a partir de um ROI de 1 cm2. A 
figura mostra a aquisição de 4 pontos diferentes do simulador CIRS. 

 

 

 As densidades eletrônicas e densidades físicas de cada um dos materiais foram obtidas 

a partir dos dados fornecidos pelo fabricante do simulador (CIRS), como mostra a Tabela 7.  A 

curva de calibração foi adquirida e então comparada com o padrão já inserido no TPS. 

 

Tabela 7 – Densidades eletrônicas e densidades físicas de cada material inserido no Electron 
Density Phantom modelo 062M da empresa fabricante Computerized Imaging Reference Systems 
(CIRS). 

DENSIDADE 
ELETRÔNICA 
RELATIVA A 

ÁGUA 

DENSIDADE 
FISICA (g/cm3) MATERIAL  

0,001 0,001 Ar 
0,190 0,200 Pulmão (Inspiração) 
0,489 0,500 Pulmão (Expiração) 
0,949 0,960 Tecido Adiposo 
0,976 0,990 Mama (50% tecido glandular e 50% tecido adiposo) 

1,000 1,000 Água 
1,043 1,060 Músculo 
1,052 1,070 Fígado 
1,117 1,160 Osso de baixa densidade  
1,456 1,530 Osso de média densidade  
1,695 1,820 Osso de alta densidade 

Fonte: manual do fabricante, Electron Density Phanton model 062M (CIRS) 
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3.2   MEDIDAS DE PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA EM MEIO 

HOMOGÊNEO (ÁGUA) 

O primeiro passo no processo de validação de um novo algoritmo de cálculo de dose é a 

verificação da dose em simuladores homogêneos que tenham geometrias simples. Portanto, 

para que novos algoritmos no mercado, como o Acuros XB, sejam validados, o pré-requisito é 

quando comparado a outro algoritmo de referência, forneça resultados que sejam precisos com 

pequena incerteza na geometria de cálculo estudada. Como todos os métodos de determinação 

de dose incluem uma incerteza inerente, a magnitude dessa incerteza precisa ser estimada para 

a avaliação precisa do algoritmo em estudo. 

Sendo assim, foi realizado a validação do Acuros XB em meio homogêneo, comparando 

as curvas calculadas de PDPs para uma DFS= 100 cm e tamanhos de campos 5 x 5, 10 x 10 e 

20 x 20 cm2 para as energias de 6, 10 e 15 MV, em relação aos valores calculados pelo AAA e 

curvas de PDPs medidas. 

As medidas de porcentagem de dose profunda (PDPs) foram realizadas na água com um 

fantoma de varredura em três coordenadas, o simulador 3D modelo Blue Phantom2 (IBA-

Dosimetry), com volume de varredura de 48 x 48 x 41 cm³. A distância da fonte a superfície da 

água (DFS) foi de 100 cm. O alinhamento, nivelamento e posicionamento tanto do sistema de 

varredura Blue Phantom 2 (Figura 27A), quanto da câmara de ionização cilíndrica de 0,13 cm³ 

utilizada (CC13, Scandatronix-Wellhofer), foram feitos de acordo as recomendações TG 106 

(DAS et al., 2008) e TRS398 IAEA. (2006): câmara de ionização no ponto efetivo de medida. 

Os passos citados anteriormente são cruciais para a qualidade dos dados que serão coletados. 

Para a coleta das curvas de PDP foi utilizado o Software de OmniPro-Accept 7 (Figura 27 B) 

que controla o movimento da câmara de ionização no Blue Phantom 2.  
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Figura 27 – A) Sistema de varredura Blue Phantom 2 posicionado e alinhado abaixo do 
acelerador linear TrueBeam com uma distância fonte superfície de 100 cm. B) Software de 
controle OmniPro-Accept 7 para a aquisição das curvas PDPs de diferentes energias e tamanhos 
de campo. 

 

No sistema de planejamento Eclipse, foi criado um simulador de dimensões 30 x 30 x 30 

cm3 e atribuído as propriedades físicas da água (0 UH) como mostra a Figura 28.  

As mesmas condições de medida como tamanho de campo, energia e DFS = 100 cm 

foram calculadas pelos algoritmos AAA e Acuros XB a curva de PDP (indicada pela seta em 

vermelho no corte coronal da Figura 28) foi extraída no próprio software Eclipse no eixo central 

do simulador. A grade de cálculo para ambos foi de 2,5 mm e selecionado a opção de “Dose no 

Meio” para o Acuros XB.  

Figura 28 – Simulador homogêneo HU = 0 criado no sistema de planejamento Eclipse. A 
linha vermelha no corte coronal no eixo central do feixe indica onde foi extraída a curva de PDP 
do campo e energia em estudo. 
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3.3   MEDIDAS DE PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA APÓS 

CAMADAS DE AR 

O segundo passo no processo de validação de um novo algoritmo de cálculo de dose é 

avaliar a precisão do algoritmo em simuladores heterogêneos, ou seja, simuladores que contêm 

materiais de densidades diferentes. O primeiro teste foi realizado em um simulador heterogêneo 

que simula lacunas de ar entre duas camadas de materiais homogêneos, verificando o 

comportamento do algoritmo em condição extrema uma vez que o ar possui densidade de 

0,001g/cm3. 

Para realizar esta etapa, foram criados no sistema de planejamento Eclipse três 

simuladores virtuais retangulares de 30 x 30 x 30 cm3 conforme mostra a Figura 29. Os três 

possuem cinco centímetros de espessura de material que simulam água na parte superior; e logo 

abaixo 2, 4 e 6 cm de camadas de ar nos simuladores A, B e C respectivamente, e então o 

restante da profundidade novamente água. Cada modelo A, B e C tem uma seção de área 

retangular de 30 x 30 cm2.  

Figura 29 – A) esquema da configuração experimental para cálculos de dose de 

profundidade e medições no simulador A (camada de ar de 2 cm), B) camada de ar de 4 cm, C) 6 

cm camada de ar. 
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As doses na profundidade do eixo central foram comparadas na primeira região de água 

sólida antes da camada de ar e na segunda região de água sólida após a camada de ar. O ponto 

de normalização comum, isto é, a profundidade da dose máxima de cada energia para cada 

tamanho de campo foi utilizada para o cálculo da PDP (medidas relativas). 

As medidas foram realizadas utilizando a mesma configuração que foi empregada no 

sistema de planejamento para o AAA e Acuros XB, mantendo-se a distância da fonte à 

superfície (DFS) de 100 cm, utilizando um total de 100 unidades monitoras (UMs) por 

irradiação para os tamanhos de campos 5 x 5, 10 x 10 e 20 x 20cm2 para as energias de 6, 10 e 

15 MV. O material utilizado para simular a água no momento da irradiação foi um conjunto de 

placas de água sólida (polimetilmetacrilato - PMMA), sendo que uma delas possuindo uma 

cavidade na qual foi inserida a câmara de ionização cilíndrica CC01 de volume 0,01 cm3 

(Scandatronix-Wellhofer). Esta câmara foi conectada ao eletrômetro Dose 1 (Scanditronix) para 

a realização das medidas de PDP. 

A placa contendo a câmara de ionização foi sendo deslocada na vertical, a partir da 

superfície. Em cada profundidade foram realizadas três medidas e a média foi utilizada para o 

cálculo da PDP, que foi obtida pela relação entre o valor medido no eixo central a uma dada 

profundidade e o obtido na profundidade de equilíbrio eletrônico, que corresponde à máxima 

dose. Estas profundidades de equilíbrio eletrônico foram de 1,5; 2,3 e 3 cm da superfície 

superior para os feixes de 6, 10 e 15 MV, respectivamente. As medidas também foram 

realizadas até 5 cm após a camada de ar, com espaçamento de 1cm entre os pontos de medida, 

indicados pela Figura 29. 

 

3.4     MEDIDAS EM SIMULADORES HETEROGÊNEOS 

Em seguida foram realizados ensaios utilizando diversos materiais de diferentes 

combinações de número atômico efetivo e espessuras. A comparação foi feita não apenas em 

alguns pontos, como descrito na Secção 0, mas em relação um plano de dose, utilizando uma 

matriz de detectores. Foram montados três arranjos: (A) Simulador contendo ar e cortiça, (B) 

simulador CIRS e (C) Simulador Antropomórfico, descritos nas secções a seguir. 

3.4.1    Simulador contendo ar e cortiça 

Foram utilizadas placas de cortiça simulando o tecido pulmonar e placas de água sólida, 

ambos acima de um detector constituído de uma matriz de 1020 câmaras de ionização de 
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volume 0,08 cm3 (4,5 mm de diâmetro e 5 mm de altura) espaçadas de 7,619 mm, equipamento 

fabricado pela IBA Dosimetry e nomeado como MatriXX Evolution (Figura 30A). A montagem 

experimental pode ser observada na Figura 30B. Foram colocados 5 cm de placas de água sólida 

abaixo do detector fornecendo o retroespalhamento necessário para todas as medidas, logo 

acima do detector foi adicionado 2 cm de placas de água sólida, seguido de dois blocos de 

cortiça (7 cm de altura), deixando um espaço de ar entre elas, e logo após na parte superior 2 

cm de placas de água sólida. 

 

Figura 30 – A) MatriXX Evolution (IBA Dosimetry). B ) montagens experimentais de cima 
para baixo têm: 2 placas de água sólida, seguido de dois blocos de cortiça espaçados entre si, e 
logo após na parte inferior 2 cm de placas de água sólida e então o detector MatriXX Evoltion. 

 

 

Medidas de background de 60 segundos foram efetuadas antes de realizar as medidas. 

Posicionado a uma distância fonte superfície de 100 cm, utilizou-se um campo de 25 x 25 cm2, 

para as energias de 6, 10 e 15 MV. Foram entregues 500 UM para cada uma das irradiações. 

Foi realizada a tomografia do simulador de teste com cortiça, e as imagens DICOM 

(Digital Imaging and Communications in Medicine) foram importadas no TPS Eclipse para 

planejamento como mostra a Figura 31. Assim reproduzindo a mesma geometria que foi 

irradiado, calculou-se o resultado de 500 UM com o AAA e Acuros XB. Para realizar a 

comparação do valor medido com o MatriXX e valores calculados no TPS com os algoritmos 

AAA e Acuros XB, foi exportado o plano de dose no corte coronal correspondente ao plano da 
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matriz de detectores, com o cuidado de exportar em uma resolução próxima da matriz de 

detectores ou seja 7,619 mm. 

 

Figura 31 – Ilustração da tomografia computadorizada do experimento da cortiça e ar nos 
cortes Axial, Coronal, Sagital e reconstrução tridimensional. 

 

 

A comparação entre os planos foi feita através do software Omni-Pro ImRT (IBA), 

aplicando análise gama entre os valores de dose planar (2D) planejados (AAA ou Acuros XB) 

e medido. 

 A escolha do critério de aceitação para a função gama nestes estudos contendo 

heterogeneidade, foi baseada nos estudos de Venselaar, Welleweerd e Mijnheer (2001) e Low 

et al. (1998), cujo critério de reprovação (γ>1) se diferença de dose e DTA excedem as 

tolerâncias de 3% e 3 mm respectivamente. 
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3.4.2      Simulador CIRS 

De maneira semelhante ao descrito na Secção 0, foi realizado uma nova medida, porém 

desta vez com um maior número de heterogeneidades. Foi montado o aparato experimental com 

o simulador de densidades Electron Density Phantom modelo 062M (CIRS) contendo todos as 

densidades descritas na Tabela 7 inseridos nele, logo acima do MatriXX Evolution como mostra 

a Figura 32. 

 

Figura 32 – Montagem experimental do simulador de densidades Electron Density Phantom 
modelo 062M (CIRS) acima do detector MatriXX Evolution A) visualização frontal B) Vista 
lateral. 

 

 

Novamente foi utilizado um tamanho de campo de 25 x 25 cm2, uma DFS = 100 cm e 

entregue 500 UMs para as energias de 6, 10 e 15 MV. 

Para simular a distribuição planar de dose no detector (para posterior comparação), foi 

realizada a TC do aparato e inserida no TPS como mostra a Figura 33. E o método de análise, 

também foi utilizado a análise gama com o critério de reprovação (γ>1) para da diferença de 

dose e DTA excedem as tolerâncias de 3% e 3 mm respectivamente. 
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Figura 33 – Tomografia computadorizada do experimento do simulador de densidades 
CIRS nos cortes: Axial, Coronal, Sagital e reconstrução tridimensional 

 

3.4.3     Simulador Antropomórfico 

No processo de validação de um novo algoritmo de cálculo de dose, o terceiro passo é a 

utilização de simuladores antropométricos, que mimetizam a anatomia de um paciente, e 

simuladores antropomórficos, que além de mimetizar a anatomia, também utilizam materiais 

equivalentes ao tecido. Neste sentido, foi realizada uma nova medida conforme descrito nas 

secções 0 (Cortiça e Ar) e 0 (CIRS), porém desta vez com 3 fatias (2.5 cm de espessura cada 

uma) de um simulador antropomórfico na região do Tórax (Alderson Radiation Therapy 

phantom (ART)) posicionado logo acima do MatriXX Evolution como mostra a Figura 34. 
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Figura 34 – Montagem experimental do simulador antropomórfico de Tórax (Alderson 
Radiation Therapy phantom (ART)) acima do detector matriXX A) visualização frontal B) Vista 
lateral. 

 

 

Novamente foi utilizado um tamanho de campo de 25 x 25 cm2, uma DFS = 100 cm e 

entregue 500 UMs para as energias de 6, 10 e 15 MV. 

Para simular a distribuição planar de dose no detector para posterior comparação, foi 

realizada a TC do aparato e inserida no TPS como mostra a Figura 35. E o método de análise, 

também foi utilizado a análise gama. 
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Figura 35 – Ilustração da tomografia computadorizada do experimento com simulador 
antropomórfico nos cortes: Axial, Coronal, Sagital e reconstrução tridimensional. 

 

3.5   DIFERENÇA ENTRE PLANEJAMENTOS UTILIZANDO AAA E ACUROS 

XB 

Por fim, foi quantificado as diferenças entre as distribuições de dose de planos de 

pacientes utilizando o novo algoritmo (Acuros XB) comparados com algoritmos em uso 

(AAA). 

Para realizar esta análise, foram selecionados 59 pacientes com câncer de pulmão (CID 

10 - C34) que realizaram tratamento de radioterapia com a técnica de arco modulado 

volumétrico (RapidArc) utilizando o algoritmo de planejamento inverso PRO (Progressive 

Resolution Optimizer versão 13.6.23) com a dose calculada pelo algoritmo AAA para um feixe 

de 6 MV modulado com um colimador HD de 120 multilâminas do acelerador linear Truebeam 

(Varian Medical Systems) no Real Hospital Português em Pernambuco (RHP) no período de 

janeiro de 2015 até março de 2018. 

Os planos dosimétricos foram otimizados com o intuito preservar os órgãos de risco 

(OAR) e tecidos normais, mas atingindo alta conformação no alvo (PTV). Todos os 

planejamentos foram prescritos na dose média de acordo com as normas da International 

Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) REPORT Nº 83 (MENZEL, 2010).  
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O Acuros XB foi testado numa situação clínica em que os pacientes foram submetidos ao 

tratamento e cujos planos dosimétricos tinham sido já calculados com o algoritmo AAA, e que 

a posteriori foram recalculados utilizando o Acuros XB usando a opção “dose no meio” com 

grade de cálculo de 2,5 mm, preservando as mesmas unidades monitoras do planejamento 

realizado pelo AAA.  

Através do Histograma Dose Volume (DVH) os algoritmos foram avaliados por 

parâmetros físicos de dose relativas em 5 pontos do DVH cumulativo para o PTV: dose mínima 

(Dmin), dose quase-mínima (D98%), dose média (Dmed), dose quase-máxima (D2%) e dose 

máxima (Dmax). A significância estatística das diferenças foi testada com um teste t de Student 

bicaudal pareado com nível significativo p < 0,05. A Tabela 8 resume este quadro de hipótese. 

Hipótese nula (H0): Não existem diferenças significativas entre os dois algoritmos 

Hipótese alternativa (H1): Existem diferenças significativas entre os dois algoritmos. 

Tabela 8 – Resumo do critério de aceitação e rejeição do teste t student 

Teste Critério      Hipótese  
Calculado < Teórico Aceita 0 u1=u2 Médias são iguais 
Calculado > Teórico Rejeita 1 u1≠ u2 Médias são diferentes 

3.6     DIFERENÇA DO TEMPO DE CÁLCULO ENTRE AAA E ACUROS XB 

Como já foi mencionado na Secção 2.7 o tempo de cálculo para um único ou poucos 

campos em técnicas “simples” (2D e 3D) de tratamento, são mais longos com Acuros XB do 

que AAA e para casos com técnicas “complexas” como RapidArc o Acuros XB torna-se mais 

rápido que o AAA (FAILLA et al., 2010). Em busca de verificar esta afirmação, foi realizado 

o estudo do tempo de cálculo para o Acuros XB, comparando com o AAA tanto em geometrias 

de campos simples como os cálculos realizados para as camadas de ar descritos na Secção 0 

quanto para casos de RapidArc descrito nas Secção 0. Ambos com uma grade de cálculo de 2,5 

mm. 

Os cálculos foram realizados em uma estação de trabalho clínica Dell com dois 

processadores Intel(R) Xeon(R) 2,0 GHz (E5-2620), 32 GB de RAM e um sistema operacional 

Windows 7 de 64 bits mais dois servidores FAS (Framework Agent Server). 
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4       RESULTADOS 

4.1    LEVANTAMENTO DA CURVA DE CALIBRAÇAO DO TOMÓGRAFO 

A Tabela 9 mostra os resultados obtidos de Unidades Hounsfield médias com seu desvio 

padrão para cada região do objeto simulador Electron Density Phantom modelo 062M da CIRS, 

correlacionando com a densidade eletrônica relativa a água de diferentes materiais e densidade 

física para cada ROI (com uma área de 1,0 cm2) de cada material em estudo para o tomógrafo 

utilizado SOMATON Definition AS (SIEMENS). 

Tabela 9 – Relação entre unidade Hounsfield UH e Densidade Eletrônica Relativa a Água e 
Densidade Física. 

DENSIDADE 
ELETRÔNIC
A RELATIVA 

A ÁGUA 

DENSIDADE 
FISICA 
(g/cm3) 

 
UNIDADE 

HOUNSFIELD
(UH) 

 

 
DESVIO 
PADRÃO MATERIAL 

0,001 0,001 -1018,0 6,6 Ar 
0,190 0,200 -791,6 12,4 Pulmão (Inspiração) 
0,489 0,500 -509,6 12,7 Pulmão (Expiração) 
0,949 0,960 -59,6 14,4 Tecido Adiposo 
0,976 0,990 -29,9 15,0 Mama  
1,000 1,000 -2,3 15,0 Água 
1,043 1,060 30,8 18,7 Músculo 
1,052 1,070 47,5 15,3 Fígado 
1,117 1,160 186,5 20,4 Osso de baixa densidade 
1,456 1,530 762,5 25,4 Osso de média densidade 
1,695 1,820 1157,4 20,0 Osso de alta densidade 

 

A Tabela 10 mostra os valores do padrão inseridos no sistema de planejamento Eclipse. 
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Tabela 10 – Relação entre unidade Hounsfield UH e Densidade Eletrônica Relativa a Água 
e Densidade Física da tabela do padrão do sistema de planejamento Eclipse (Padrão). 

DENSIDADE 
ELETRÔNICA 

RELATIVA À ÁGUA 

UNIDADE 
HOUNSFIELD (UH) 

 
UNIDADE 

HOUNSFIELD 
(UH) 

 
DENSIDADE 

FISICA (g/cm3) 

0 -1050 -1000 0,001 
0 -1000 -992 0,001 

1,1 100 -976 0,001 
1,532 1000 -480 0,5 
3,92 6000 -96 0,95 

  0 1,0 
  48 1,05 
  128 1,1 
  528 1,334 
  976 1,603 
  1488 1,85 

 

A partir dos valores apresentados nas Tabelas 9 e 10, foi realizado um comparativo entre 

os valores medidos (CIRS) e os valores padrão (Eclipse), a fim de checar a concordância entre 

as curvas tanto para a densidade física (Figura 36A) quanto para a densidade eletrônica de cada 

material (Figura 37A). 

Podemos observar que os valores medidos e o valor padrão para a densidade física 

variou entre ± 0,05 g/cm3 para valores de Unidades Housnfield de -1050 até 600UH. Acima 

deste valor, as diferenças foram aumentando como mostra Figura 36B, chegando ao valor 

máximo de 0,15 g/cm3. 
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Figura 36 – A) Curva de calibração do tomógrafo SOMATON Definition AS (SIEMENS) 
relacionando Unidade Hounsfield e Densidade (g/cm³). B) diferença entre o valor medido e valor 
padrão. 

 

Podemos observar que os valores medidos e padrão para a densidade eletrônica relativa 

à agua variaram entre ± 0,05 g/cm³ para valores de Unidades Hounsfield de -1050 até 600 UH. 

Acima deste valor, as diferenças foram aumentando como mostra Figura 37B, chegando ao valor 

máximo de 0,09 g/cm³. 
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Figura 37 – A) Curva de calibração do tomógrafo SOMATON Definition AS (SIEMENS) 
relacionando Unidade Hounsfield e Densidade Eletrônica Relativa à Água. B) Diferença entre o 
valor medido e valor padrão. 

 

 

 

Foi realizado um teste no software Eclipse para quantificar o quanto estas diferenças tanto 

na densidade eletrônica quanto na densidade físicas encontradas, implicam no cálculo de dose. 

Para isto foram criados quatro simuladores de dimensões 30 x 30 x 30 cm3 e neles atribuído sua 

Unidade Hounsfield de: 950, 1000, 1050 e 1100, pois foram estas regiões que apresentaram as 

maiores diferenças. Foi simulado um campo direto de 10 x 10 cm2 com DFS = 100 cm e 

entregue 100 UM de um feixe de 6 MV. O ponto de medida para comparação foi a 1,5 cm de 

profundidade no eixo central como mostra a Figura 38. 
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Figura 38 – Simulador criado para verificação da variação da UH em relação a dose. 

 

 

Realizando o cálculo de dose para cada um dos quatro simuladores criados no TPS, foi 

encontrada uma variação de dose máxima de 0,1% no ponto de medida tanto para cálculos 

realizados pelo AAA quanto para o Acuros XB. Ou seja, os valores que foram encontrados de 

UH para todas as densidades estão de acordo com os padrões da literatura, e as diferenças 

encontradas são características do tomógrafo utilizado. 

4.2 MEDIDAS DE PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA EM MEIO HOMOGÊNEO 

(ÁGUA) 

As Figuras 39, 40 e 41 mostram curvas de PDPs para as energias de 6, 10 e 15 MV 

respectivamente para os tamanhos de campos 5 x 5, 10 x 10 e 20 x 20 cm2 que foram medidas 

com uma câmara de ionização (CC13) e calculadas pelos algoritmos AAA e Acuros XB, com 

suas respectivas diferenças percentuais entre os valores calculados e medidos. O valor de 

profundidade inicial inseridas nos gráficos das PDPs medidas foram a partir do valor de 

profundidade igual ao diâmetro da câmara de ionização utilizada (CC13 0,6 cm), pois a região 

de build-up exige um detector com melhor resolução, pois se trata de uma região de alto 

gradiente. Como já descrito na Secção 0, Venselaar, Welleweerd e Mijnheer (2001) propuseram 

valores de desvios aceitáveis de acordo com a região avaliada das curvas de PDPs e dividiu em 
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duas regiões. A primeira região correspondente à superfície até o ponto de dose máxima para 

cada energia (1,5; 2,3 e 3,0 cm para as energias de 6, 10 e 15 MV). A segunda região inicia-se 

a partir da dose máxima (Figura 15A). As tolerâncias de diferença de dose para cada uma destas 

regiões foi de δ1 = 10 % para a primeira região de δ2 = 2 % para a segunda região (VENSELAAR; 

WELLEWEERD; MIJNHEER, 2001). 

A Tabela 11 mostra os resultados das diferenças máximas em cada uma das duas regiões. 

Observa-se que todos os valores calculados tanto para o AAA quanto para o Acuros XB 

encontram-se dentro da tolerância proposta por Venselaar, Welleweerd e Mijnheer (2001) para 

cada uma de suas regiões. A primeira região antes da dose máxima (Dmáx) encontrou um valor 

máximo de δ1 = -3,75 % que está abaixo de 10 % (para o campo 20 x 20 cm2 e energia 10MV 

e algoritmo AAA) e na segunda região após Dmáx, um valor máximo de δ2 = 1,67 % que está 

abaixo de 2% (para o campo 5 x 5 cm2 e energia 6 MV e algoritmo AAA). 

Os resultados obtidos neste experimento estão de acordo com a literatura. Bush et al. 

(2011), ao analisar a diferenças entre o Acuros XB e AAA para valores medidos de PDP em 

meio homogêneo (água) para as energias de 6 e 18 MV para diferentes tamanhos de campos, 

obtiveram uma diferença máxima de δ2 ± 1,9 % para a região após a profundidade de máximo 

de cada energia. A maioria das diferenças analisadas na profundidade para ambos os algoritmos 

tem uma diferença entre δ2 ± 1 %. Resultado semelhante foi encontrado neste estudo, como 

mostram as Figuras 39, 40 e 41. 

Tabela 11 – Resultado das maiores diferenças entre os algoritmos AAA e Acuros XB em 

relação ao valor medido para cada região da curva de PDP (antes da profundidade de máximo δ1 

e após a profundidade de máximo δ2, para os tamanhos de campo 5 x 5, 10 x 10 e 20 x 20 e energias 

de 6, 10 e 15 MV. 

  Energia 

Tamanho de 
campo (cm2) 

Região 
(Tolerância %) 

6 MV 10 MV 15 MV 

AAA  Acuros 
XB 

AAA Acuros 
XB 

AAA Acuros 
XB 

5x5 
δ1 ≤ 10% -0,57 2,02 0,94 -2,55 2,43 3,47 

δ2 ≤ 2% 1,67 -1,57 0,34 -0,31 1,37 -0,81 

10x10 
δ1 ≤ 10% 0,27 2,77 -3,36 1,12 -0,61 0,47 

δ2 ≤ 2% 0,90 -1,00 -0,49 -0,89 -0,49 -0,88 

20x20 
δ1 ≤ 10% -1,47 2,62 -3,75 2,47 -2,45 -1,39 

δ2 ≤ 2% 1,21 1,09 0,44 -0,42 0,94 1,05 
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Figura 39 – Exemplo de curvas de PDP (coluna da esquerda) para energia de 6 MV para os 
campos de 5 x 5, 10 x 10 e 20 x 20 cm2 (de cima para baixo) medidas com câmara de ionização 
CC13 e calculadas pelos algoritmos AAA e Acuros XB, e suas respectivas diferenças percentual 
(∆%) em relação a medida para o AAA (coluna central) e para o Acuros XB (coluna da direita). 
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Figura 40 – Exemplo de curvas de PDP (coluna da esquerda) para energia de 10 MV para 
os campos de 5 x 5, 10 x 10 e 20 x 20 cm2 (de cima para baixo) medidas com câmara de ionização 
CC13 e calculadas pelos algoritmos AAA e Acuros XB, e suas respectivas diferenças percentual 
(∆%) em relação a medida para o AAA (coluna central) e para o Acuros XB (coluna da direita). 
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Figura 41 – Exemplo de curvas de PDP (coluna da esquerda) para energia de 15 MV para 
os campos de 5 x 5, 10 x 10 e 20 x 20 cm2 (de cima para baixo) medidas com câmara de ionização 
CC13 e calculadas pelos algoritmos AAA e Acuros XB, e suas respectivas diferenças percentual 
(∆%) em relação à medida para o AAA (coluna central) e para o Acuros XB (coluna da direita). 
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4.3   MEDIDAS DE PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA APÓS CAMADAS DE 

AR 

  As Figuras 42, 44 e 46 mostram os pontos medidos e as curvas de PDPs calculadas pelos 

algoritmos AAA e Acuros XB nos simuladores A (camada de ar de 2 cm), B (camada de ar de 2 

cm) e C (camada de ar de 2 cm) para tamanhos de campo 5 x 5 cm2,10 x 10 cm2 e 20 x 20 cm2 e 

energias de 6, 10 e 15 MV, respectivamente. As Figuras 43, 45 e 47 mostram as diferenças de dose 

percentual ∆ (%) entre os valores calculados (AAA e Acuros XB) e medidos os dados de PDPs 

nos simuladores A, B e C para tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 x 20 cm2 nos 

pontos após a heterogeneidade (camada de ar), pontos estes indicados na Figura 29. Nas Figuras 

43, 45 e 47, o eixo Y representa a diferença em porcentagem de dose, enquanto o eixo X representa 

a distância (cm) do ponto medido a partir da interface ar / água sólida. O ∆ (%) foi calculado 

usando a Equação 7. 

  A diferença de dose negativa (-∆) e a diferença positiva de dose (+∆) significa subestimar ou 

sobrestimar de dose, respectivamente, pelo cálculo da dose algoritmo (AAA ou ACUROS XB). 

  

∆�%� = 345678659:	�000	:8	078.:;	<=��>?9@9:	�A(A�
>?9@9:	�A(A� B × 100                           (7) 
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Figura 42 – As medidas de PDPs para energia de 6 MV nas regiões de água sólida (acima e 
abaixo da camada de ar) e as curvas de PDPs calculadas por AAA e AXB nos simuladores A 
(intervalo de ar de 2 cm), B (intervalo de ar de 4 cm) e C (intervalo de 6 cm de ar), (da esquerda 
para a direita) para tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 x 20 cm2 (de cima para baixo), 
(Feixe de fótons de 6 MV, DFS de 100 cm, 100 MUs), Abreviaturas: PDP = Porcentagem de Dose 
Profunda, AAA = Algoritmo Analítico Anisotrópico, A curos XB = Algoritmo Acuros XB, DFS = 
Distância Fonte Superfície, MUs = Unidades Monitoras, 
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Figura 43 – Comparações entre PDPs para energia de 6 MV calculadas e medidas em pontos 
entre 1 e 5 cm de distância da interface ar / água sólida nos simuladores A (intervalo de ar de 2 
cm), B (intervalo de ar de 4 cm) e C (intervalo de ar de 6 cm), (da esquerda para a direita) para 
tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 x 20 cm2 (de cima para baixo). O ∆ (%) foi calculado 
usando a Equação 7, (feixe de fótons de 6 MV, DFS de 100 cm, 100 MUs), Abreviaturas: AAA = 
Algoritmo Analítico Anisotrópico, Acuros XB = Algor itmo Acuros XB, PDP = Porcentagem de 
Dose Profunda, ∆ (%) = Diferença de dose, DFS = Distância fonte superfície, MUs = Unidades 
monitoras, 
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Figura 44 – As medidas de PDPs para energia de 10 MV nas regiões de água sólida (acima 
e abaixo da camada de ar) e as curvas de PDPs calculadas por AAA e ACUROS XB nos 
simuladores A (intervalo de ar de 2 cm), B (intervalo de ar de 4 cm) e C (intervalo de 6 cm de ar), 
(da esquerda para a direita) para tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 x 20 cm2 (de 
cima para baixo), (Feixe de fótons de 10 MV, DFS de 100 cm, 100 MUs), Abreviaturas: PDP = 
Porcentagem de Dose Profunda, AAA = Algoritmo Analítico Anisotrópico, Acuros XB = 
Algoritmo Acuros XB, DFS = Distância Fonte Superfície, MUs = Unidades Monitoras. 
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Figura 45 – Comparações entre PDPs para energia de 10 MV calculadas e medidas em 
pontos entre 1 e 5 cm de distância da interface ar / água sólida nos simuladores A (intervalo de ar 
de 2 cm), B (intervalo de ar de 4 cm) e C (intervalo de ar de 6 cm), (da esquerda para a direita) 
para tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 x 20 cm2 (de cima para baixo). O ∆ (%) foi 
calculado usando a Equação 7, (feixe de fótons de 10 MV, DFS de 100 cm, 100 MUs), Abreviaturas: 
AAA = Algoritmo Analítico Anisotrópico, Acuros XB =  Algoritmo Acuros XB, PDP = 
Porcentagem de Dose Profunda, ∆ (%) = Diferença de dose, DFS = Distância fonte superfície, MUs 
= Unidades monitoras. 
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Figura 46 – As medidas de PDPs para energia de 15 MV nas regiões de água sólida (acima 
e abaixo da camada de ar) e as curvas de PDPs calculadas por AAA e ACUROS XB nos 
simuladores A (intervalo de ar de 2 cm), B (intervalo de ar de 4 cm) e C (intervalo de 6 cm de ar), 
(da esquerda para a direita) para tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 x 20 cm2 (de 
cima para baixo), (Feixe de fótons de 15 MV, DFS de 100 cm, 100 MUs), Abreviaturas: PDP = 
Porcentagem de Dose Profunda, AAA = Algoritmo Analítico Anisotrópico, Acuros XB = 
Algoritmo Acuros XB, DFS = Distância Fonte Superfície, MUs = Unidades Monitoras. 
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Figura 47 – Comparações entre PDPs para energia de 15 MV calculadas e medidas em 
pontos entre 1 e 5 cm de distância da interface ar / água sólida nos simuladores A (intervalo de ar 
de 2 cm), B (intervalo de ar de 4 cm) e C (intervalo de ar de 6 cm), (da esquerda para a direita) 
para tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 x 20 cm2 (de cima para baixo). O ∆ (%) foi 
calculado usando a Equação 7, (feixe de fótons de 6 MV, DFS de 100 cm, 100 MUs), Abreviaturas: 
AAA = Algoritmo Analítico Anisotrópico, Acuros XB =  Algoritmo Acuros XB, PDP = 
Porcentagem de Dose Profunda, ∆ (%) = Diferença de dose, DFS = Distância fonte superfície, MUs 
= Unidades monitoras. 

 

 

Os resultados das Figuras 42, 44 e 46 para todas as energias mostram que tanto o Acuros 

XB quanto o AAA apresentaram cálculos de doses dentro de ± 1% das doses medidas na 

primeira região de água sólida (isto é, acima da camada de ar). No entanto, pode-se observar 

nas Figuras 43, 45 e 47 que valores calculados pelo Acuros XB valores tiveram melhor 

concordância (menor valor absoluto de ∆) com as medições em todos os pontos medidos além 

das lacunas de ar do que o de AAA, para todos os tamanhos de campo e todas as energias 
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avaliadas. Especificamente, os cálculos do Acuros XB ficaram dentro de ± 2% das doses 

medidas para todos os campos, lacunas de ar e energias, exceto para a combinação campo 5 x 

5 cm2 e 6 cm de lacuna de ar que apresentou diferenças de ∆ = −2,4; −4,6 e −5,0 % para as 

energias de 6, 10 e 15 MV, respectivamente. 

Os cálculos do AAA apresentam diferenças dentro de ± 5,5% das doses medidas para 

todos os campos, lacunas de ar e energias, exceto para o tamanho de campo 5 x 5 cm2 no 

simulador C (6 cm de lacuna de ar) que apresentou diferenças de ∆ = +5,6 e +8,7 % para as 

energias de 10 e 15 MV, respectivamente. 

Foram realizadas análises separando cada uma das variáveis em estudo, a fim de obter 

uma correlação entre a energia, tamanho de campo e espessura da camada de ar. 

A primeira análise foi a relação entre a espessura das camadas de ar e seu desvio 

(absoluto) em relação à medida, consideramos os valores médios dos pontos abaixo da camada 

de ar para todas as energias e tamanhos de campo, separando por espessura de ar (2, 4 e 6 cm), 

A Figura 48 mostra o resultado da média obtida e seu respectivo desvio padrão para os 

algoritmos AAA e Acuros XB. Observamos que com o aumento da camada de ar, aumenta a 

diferença entre os valores calculados e medidos para ambos os algoritmos, sendo que o Acuros 

XB apresenta um desvio menor que o AAA, assim como seu desvio padrão. 

 

Figura 48 – Relação entre a espessura da camada de Ar e seu desvio padrão (absoluto) em 
relação a medida. 
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A segunda análise foi a relação entre o tamanho de campo e os pontos de medida após a 

camada de ar. Foi calculado o desvio (absoluto) em relação à medida, consideramos os valores 

médios para as energias e diferentes camadas de ar. Os resultados mostram (Figura 49) que o 

Acuros XB apresentou menor desvio entre as medidas experimentais e as calculadas ao AAA 

na previsão de doses na água sólida após as camadas de ar em comparação para todos os 

tamanhos de campos. As maiores diferenças para ambos algoritmos foram nas proximidades da 

interface Ar / Placas de água sólida (1 e 2 cm) e a medida que aumentou a distância entre os 

pontos de medida e a interface, as diferenças diminuem. Em relação ao tamanho de campo, 

observamos que a maior diferença foi para o menor tamanho de campo 5 x 5 cm2 (3,74 ± 2,95 

AAA e 1,69 ± 2,33 Acuros XB). 

 

Figura 49 – Relação entre o tamanho de campo (cm2), distancia da interface Ar/ Placas de 
água sólida (cm) e seu desvio (absoluto) em relação a medida. 

 

 

Embora as medidas de dose dentro da camada de ar não foram conduzidas neste estudo, 

fica evidente pelas figuras 42, 44 e 46 que existem discrepâncias de dose entre os resultados de 

Acuros XB e AAA na lacuna de ar, bem como na interface ar / água sólida. A comparação entre 
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as doses medidas e calculadas (Acuros XB e AAA) na região da lacuna de ar será um tema 

interessante para estudos futuros. 

O aumentando da lacuna de ar entre a primeira e a segunda camada das placas de água 

sólida, causam a redução da radiação espalhada devido à propagação lateral da radiação dentro 

da lacuna de ar. Essas diferenças de dose mais elevadas (até –5,0 %) para o Acuros XB pode 

ser explicado pela sua incapacidade de estimar contribuição de radiação espalhada para os 

pontos de medida logo abaixo da região de build-up secundário e build-down, para de regiões 

de baixa densidade, como o ar, especialmente para um pequeno tamanho de campo. O ANEXO 

2 descreve detalhadamente o comportamento da radiação espalhada quando incide em duas 

interfaces de diferentes números atômicos. 

Vários pesquisadores estudaram o comportamento da radiação espalhada em regiões de 

build-up secundário, como por exemplo: após atravessarem cavidades de ar e na região de 

interface (ROBINSON, 2008; VAN ESCH et al., 2006; BUSH et al., 2011). Os autores 

mostraram que as diferenças do Acuros XB com Monte Carlo resultam em diferenças 4,5% na 

região do build-up secundário após a lacuna de ar para fótons de 6 MV feixe de tamanho de 

campo 10 x 10 cm2. Assim, embora os resultados deste estudo sugerem que o Acuros XB é 

mais preciso que o AAA, as diferenças de dose superiores a ± 2 % podem ser encontradas 

usando Acuros XB para calcular a dose para um feixe de fótons 6, 10 ou 15 MV, de pequeno 

tamanho de campo ao passar através de uma camada de ar ou cavidade grande. 

Observações semelhantes foram relatadas em investigações anteriores mostrando que o 

Acuros XB foi mais preciso para cálculos de dose em meios heterogêneos do que o AAA em 

comparação com medidas ou cálculos de Monte Carlo (VASSILIEV et al., 2010; BUSH et al., 

2011; FOGLIATA et al., 2011b; KAN; LEUNG; YU, 2014; RANA; ROGERS, 2013). 

Em resumo, os resultados do nosso estudo mostraram que Acuros XB é mais apropriado 

para o cálculo dose se o feixe de fótons atravessa o espaço de ar criado por um dispositivo de 

imobilização com atenuação equivalente à água posicionado antes do feixe incidir no paciente. 

Além disso, o Acuros XB é também mais apropriado quando o tumor está situado ao lado de 

tecidos de baixa densidade, como pulmão e esôfago, dentro do corpo humano.  
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4.4     MEDIDAS EM SIMULADORES HETEROGÊNEOS 

Foi realizada a análise gama para os três objetos simuladores com critério de aceitação 

para análise gama de 3% e 3 mm para as energias de 6, 10 e 15 MV. As figuras 50, 51 e 52 

mostram os resultados das análises gama para ambos os algoritmos de cálculo AAA e Acuros 

XB para os simuladores de cortiça, CIRS e Antropomórfico respectivamente para energia de 6 

MV. O resultado da análise gama para todas as energias estão na Tabela 12. 

Figura 50 – Análise gama realizada para o simulador de cortiça com camada de ar para o 
feixe de 6 MV no Software Omni Pro IMRT, comparando o resultado medido pelo MatriXX 
Evolution com o resultado calculado pelo AAA ou ACUROS XB. No canto inferior direito da 
figura ilustra os pontos em vermelho que reprovaram da análise gama 3% 3 mm para o Acuros 
XB e AAA. 
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Figura 51 – Análise gama realizada para o simulador CIRS para o feixe de 6 MV no 
Software Omni Pro IMRT, comparando o resultado medido pelo MatriXX Evolution com o 
resultado calculado pelo AAA ou ACUROS XB. No canto inferior direito da figura ilustra os 
pontos em vermelho que reprovaram da análise gama 3% 3 mm para o Acuros XB e AAA. 

 

 

Figura 52 – Análise gama realizada para o simulador Antropomórfico para o feixe de 6 MV 
no Software Omni Pro IMRT, comparando o resultado medido pelo MatriXX Evolution com o 
resultado calculado pelo AAA ou ACUROS XB. No canto inferior direito da figura ilustra os 
pontos em vermelho que reprovaram da análise gama 3% 3 mm para o Acuros XB e AAA. 
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Tabela 12 – Resultados para a análise gama dos cálculos realizados pelo AAA e Acuros XB 
para os simuladores de cortiça, CIRS e Antropomórfico para as energias de 6, 10 e 15 MV. 

Simulador Algoritmo 6 MV 10 MV 15 MV 

Cortiças e 
camada de Ar 

AAA 97,5 90,3 90,7 
Acuros XB 98,5 95,2 94,1 

CIRS 
AAA 88,0 88,5 85,5 

Acuros XB 94,0 90,1 88,0 

Antropomórfico 
AAA 95,9 82,1 81,4 

Acuros XB 98,7 92,2 88,3 
 

Observamos que o número de pontos que foram aceitos pelo índice Gama foi superior em 

todos os simuladores e para todas as energias para o algoritmo Acuros XB. Esta superioridade 

foi observada principalmente para aqueles simuladores que continham o maior número de 

heterogeneidades, apresentando até 6 % de diferença em pontos aprovados para o simulador 

CIRS para energia de 6 MV e chegando a 10 % para o simulador antropomórfico para energia 

de 10 MV. 

Realizando uma análise qualitativa do índice gama do simulador antropomórfico (Figura 

52), observamos que os pontos em vermelho (região onde falha a análise gama) ocorre 

principalmente para o AAA em três interfaces: pulmão / osso, pulmão / tecido e tecido / ar. 

Estes resultados confirmam a superioridade do Acuros XB principalmente em interfaces de 

baixa densidade. 

O efeito das heterogeneidades na distribuição da dose tem sido estudado em várias 

publicações para algoritmos seja do tipo “a”, “b” e “c”. Na maioria dos estudos, a distribuição 

da dose no tecido pulmonar recebeu mais atenção, pois grandes desvios foram observados entre 

os algoritmos tipo “a” em relação aos outros. No presente estudo, o algoritmo Acuros XB 

mostrou boa concordância (principalmente dentro de 3%) para o simulador antropomórfico de 

tórax em apenas uma proporção muito pequena de pontos calculados fora da tolerância, além 

de apresentar melhor desempenho AAA, apresentando dados semelhantes a outros trabalhos na 

literatura. 

O trabalho de Hoffmann et al. (2012) obteve o resultado para a análise gama (critérios de 

3% na dose e 3 mm no DTA) para planejamentos medidos em um simulador CIRS para o 

Acuros XB (98% para 6 MV; 100% para 15 MV) do que com AAA (94 % para 6 MV; 96% 

para 15 MV). 
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4.5      DIFERENÇAS ENTRE PLANEJAMENTOS UTILIZANDO AAA E ACUROS 

XB 

Verifica-se que o AAA superestima a dose para os valores obtidos do Dmin (5,4 %), 

D98% (2,1 %), Dmed (0,6 %) e D2% (0,1 %), exceto para o Dmax (-0,6 %), representada pela 

Figura 53. 

Figura 53 – Representação comparativa das médias totais no PTV para AAA e o Acuros XB 
e respectivas diferenças, Valores reportados: Dmin, D98%, Dmed, D2% e Dmax. 

 

 

O resultado do teste t de Student com p < 0,05 mostra que existem diferenças 

significativas entre o AAA e o Acuros XB em relação as análises de Dmin, D98%, Dmed e 

Dmáx, exceto para o D2% como mostra a Tabela 13. 
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Tabela 13 – Resultados para o T Student p < 0,05 para o PTV de pacientes com câncer de pulmão. 

T student p <0,05 Dmax D2% Dmed D98% Dmin 

Calculado 2,29 0,52 7,65 3,27 2,04 

Teórico 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

 REJEITADA ACEITA REJEITADA REJEITADA REJEITADA 

 

As comparações dos resultados indicam vários cenários: uma diminuição da dose 

prescrita (Dmed) em 0,6% (seguindo recomendações do ICRU 83; uma diminuição igualmente 

em 2,1% na dose quase mínima (D98% - valor de referência para planejamentos de IMRT da 

dose mínima absorvida pelo PTV); uma diminuição de 5,4% na Dmin (valor onde se registra 

maior desvio entre os dois algoritmos) e um aumento de 0,6% no Dmax, o que implica a 

diminuição da homogeneidade da dose no plano.  

Kroon, Hol e Essers (2013) realizaram estudo semelhante comparando pacientes com 

câncer de pulmão estádio III que trataram utilizando a técnica de RapidArc (todos os planos 

consistiam em 2 arcos parciais de 180 graus) e comparou os algoritmos AAA e Acuros XB. 

Assim como descrito pela Tabela 13, o AAA apresentou uma sobredosagem em relação ao 

Acuros XB para os valores de D98% (0.8%), e Dmed (0.8%), mas apenas o valor de Dmed foi 

significativo com p < 0,05.  

4.6    DIFERENÇA DO TEMPO DE CÁLCULO ENTRE AAA E ACUROS XB 

4.6.1     Planejamento Simples 

 Chamamos os casos de planejamentos “simples”, aqueles cálculos para técnicas 2D e 

3D para um único campo ou de campos. A Tabela 14 mostra o tempo computacional para os 

cálculos AAA e Acuros XB em relação as energias de 6, 10 e 15 MV. O tempo de computação 

do AAA foi mais rápido que o do Acuros XB. Observamos que o tempo de cálculo do AAA 

praticamente permanece constante com o tamanho de campo, energia e simuladores com 

diferentes camadas de ar (entre 3 e 7 segundos). Já para o Acuros XB, podemos verificar uma 

dependência do tempo de cálculo com o tamanho de campo e energia, quanto maior o tamanho 

de campo e maior a energia do feixe, maior será o tempo de cálculo.  
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Tabela 14 – Tempo computacional (em segundos) do AAA e Acuros XB para o cálculo de 

dose nos simuladores A, B e C para energias de 6, 10 e 15 MV. 

 
Campo 
(cm2) 

Tempo computacional (s) 
Energia 6 MV Energia 10 MV Energia 15 MV 

AAA 
Acuros 

XB AAA 
Acuros 

XB AAA 
Acuros 

XB 

Simulador A               
(2 cm camada de ar) 

       
5 x 5 5 54 6 72 5 91 

10 x10 6 97 6 124 5 160 
20 x 20 6 219 6 264 6 324 

Simulador B               
(4 cm camada de ar) 

       
5 x 5 5 56 5 63 7 66 

10 x10 5 88 5 113 7 125 
20 x 20 6 219 6 283 7 319 

Simulador C               
(6 cm camada de ar) 

       
5x5 5 46 5 67 6 110 

10x10 5 92 7 129 6 185 
20x20 7 297 7 315 6 354 

 

As figuras 54, 55 e 56 abaixo correlacionam o tempo de cálculo (eixo Y) com o tamanho 

de campo (eixo X), sendo as figuras para o simulador A, B e C respectivamente.  Podemos 

observar que o para campo 5 x 5 cm2, o cálculo realizado pelo AAA foi 11, 12 e 18 vezes mais 

rápido que o Acuros XB para as energias de 6, 10 e 15 MV; para o campo 10 x 10 cm2, o cálculo 

realizado pelo AAA foi 16, 21 e 32 vezes mais rápido que o Acuros XB para as energias de 6, 

10 e 15 MV e para o campo 20 x 20 cm2 o cálculo realizado pelo AAA foi 36, 44 e 54 vezes 

mais rápido que o Acuros XB para as energias de 6, 10 e 15 MV respectivamente. 

Resultados semelhantes em simulações de campos simples foram encontrados por Faila 

et al. (2010) pois para um campo de 10 x 10 cm2 um feixe de 6 MV em uma grade de cálculo 

de 2,5 mm o Acuros XB realiza o cálculo em aproximadamente 51 segundos, já o AAA exige 

aproximadamente 5 segundos. O estudo de Tsuruta et al. (2014) comparou o tempo de cálculo 

para um arranjo de campos com técnica 3D para tratamento de radiocirurga de pulmão, obtendo 

os resultados médios de tempo de cálculo 66,1 ± 16,0 s e 6,1±1,1 s para o Acuros XB e AAA 

respectivamente. 
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Figura 54 – Variação do tempo de cálculo para os algoritmos AAA e Acuros XB para as 
energias 6, 10 e 15 MV para os tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 × 20 cm2 para o 
simulador A (camada de ar de 2 cm).  

 

Figura 55 – Variação do tempo de cálculo para os algoritmos AAA e Acuros XB para as 
energias 6, 10 e 15 MV para os tamanhos de campo, 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 × 20 cm2 para o 
simulador A (camada de ar de 4 cm). 
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Figura 56 – Variação do tempo de cálculo para os algoritmos AAA e Acuros XB para as 
energias 6, 10 e 15MV para os tamanhos de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 e 20 × 20 cm2 para o 
simulador A (camada de ar de 6 cm). 

 
 

4.6.2     Planejamento Complexo 

 Chamamos de planejamentos “complexos” os casos que utilizaram a técnica de RapidArc 

que foram descritos na Secção 0.  O comprimento médio do arco para o tratamento dos 59 

pacientes foi de 504 graus. O tempo de cálculo médio do Acuros XB foi de 79 segundo contra 

90 segundos para o AAA como mostra a Figura 57.  A Tabela 15 indica que aplicando o teste 

T student, foi significativo o resultado com p < 0,05. Confirmando que em técnicas de com um 

elevado número de feixes, tais como o VMAT o Acuros XB apresenta um tempo de cálculo 

mais rápido que o AAA resultado que confirma resultados identificados na literatura 

(VASSILIEV et al., 2010; KROON; HOL; ESSERS, 2013). 

 

Tabela 15 – Resultados para o teste T-Student para o tempo de cálculo AAA vs Acuros XB 
para casos da Secção 0. 

T student p<0,05 Dmin 

Calculado 2,04 

Teórico 1,99 

 REJEITADA 
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Figura 57 – Comparativo da média do tempo de cálculo entre AAA e Acuros XB 
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5     CONCLUSÕES 

A introdução do novo algoritmo determinístico no TPS, o Acuros XB, fornece um modelo 

que permite um potencial acréscimo na qualidade do cálculo de dose em termos de precisão e 

rapidez. A sua viabilidade na utilização da prática clínica diária em radioterapia foi testada e 

avaliada em diversos testes em simuladores. 

Em simuladores homogêneos verificou-se que tanto o AAA quanto o Acuros XB 

apresentam bons resultados para as curvas de PDPs os quais foram analisados, apresentando 

resultados compatíveis com a literatura.   

Para simuladores heterogêneos como o caso das camadas de ar, a precisão de previsão de 

dose do Acuros XB mostrou resultados superiores ao AAA para pontos além das lacunas / 

cavidades de ar quando comparadas com dados experimentais. Com base nos resultados 

relatados neste estudo, Acuros XB é mais apropriado para usar para cálculo de dose quando 

heterogeneidades de baixa densidade estão envolvidas. Um esforço deve ser feito para evitar 

grandes lacunas de ar criado por dispositivos de imobilização quando tamanhos de campo 

menores são usados para o tratamento com radiação. 

Realizando a análise gama com os parâmetros de tolerância 3% 3mm para simuladores 

heterogêneos complexos, concluímos que o Acuros apresenta melhores resultados que o AAA, 

principalmente quando os simuladores apresentam o maior número de interfaces entre osso e 

pulmão como foi o caso do simulador antropomórfico.  

Neste estudo, o Acuros XB foi testado numa situação clínica em que os pacientes com 

tumor de pulmão foram submetidos a tratamento de radioterapia com a técnica de RapidArc e 

cujos planos dosimétricos tinham sido já calculados com o algoritmo AAA, e foram 

recalculados utilizando o Acuros XB. Através dos DVH de ambos os planejamentos, 

recolheram-se os valores de dose relativa em 5 pontos do PTV (Dmin, D98%, Dmed, D2% e 

Dmax) para posterior comparação e avaliação. Da comparação das médias dos valores de dose 

para o grupo pacientes incluídos no estudo (n=59), obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois algoritmos em todos os parâmetros avaliados, exceto na Dmax.  
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Em relação ao tempo de cálculo, o Acuros XB permite igualmente um incremento na 

rapidez do mesmo, especialmente em técnicas de RT com um elevado número de feixes, tais 

como o RapidArc. 

A utilização de algoritmos de cálculo sofisticados que têm a possibilidade de incluir a 

própria composição química dos vários tecidos do organismo permite um conhecimento 

melhorado sobre a real distribuição de dose no paciente e inclusive a sensibilidade em 

determinar diferenças de dose em pontos específicos de um órgão ou tecido, devidas à sua 

diferente composição química. Sendo assim, podem permitir um melhor conhecimento das 

diferentes toxicidades à radiação e dos resultados clínicos relacionados com o tratamento de 

RT. A capacidade que os algoritmos de cálculo de dose avançados, como o Acuros XB, têm em 

melhorar a correspondência entre a dose calculada no TPS e a dose efetivamente absorvida pelo 

paciente, pode ter um impacto clínico significativo e aumentar a consistência dos dados em 

ensaios clínicos. Este estudo, em conjunto com os artigos referenciados ao longo do texto, vem 

enfatizar a viabilidade da implementação do Acuros XB na prática clínica e fornecer uma 

alternativa rápida a precisa aos métodos de Monte Carlo.  
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ANEXO A -  INTERAÇÃO DAS RADIAÇÕES IONIZANTES COM A  MATÉRIA 

Um feixe de fótons deposita energia no tecido através de um processo de duas etapas:  

(A) os fótons interagem no meio e transferem energia cinética às partículas carregadas 

(TERMA), (B) as partículas carregadas depositam, então, sua energia através de eventos de 

excitação e ionização ao longo de um caminho finito (DOSE). 

Na presença de equilíbrio de partículas carregadas (EPC) existe uma relação linear entre 

TERMA (acrônimo para Total Energy Released per unit Mass) e dose e os dois processos são 

unidos em um único cálculo. No entanto, quando não há EPC (em regiões de interfaces entre 

tecidos ou em extremidades do campo, por exemplo), esta simplificação é inválida e os dois 

passos devem ser calculados separadamente. 

 Interações dos fótons: TERMA 

As interações iniciais dos fótons dentro do tecido são caracterizadas por um coeficiente 

de atenuação linear (µ) que é a probabilidade de um fóton interagir por unidade de distância. 

Essa probabilidade depende: (i) da energia do fóton incidente; E (MeV), (ii) a densidade do 

tecido, ρ (g/cm2); e (iii) o número atômico (Z) do tecido. Em um feixe de fóton terapêutico, um 

grande número de fótons incide no paciente, cada qual com uma energia E(MeV). O conjunto 

de fótons que atinge um ponto no paciente é caracterizado por uma fluência de energia (MeV 

cm-2). Para uma dada fluência de energia, a energia total liberada por unidade de massa, 

TERMA, é dada como o produto do coeficiente de atenuação de massa total (µ/ρ) e a fluência 

de energia (ψ) em um dado ponto. 

A energia cinética liberada para as partículas carregadas por unidade de massa é o 

KERMA (menor que o TERMA), e a energia cinética liberada e, subsequentemente, absorvida 

localmente por unidade de massa ao longo do caminho das partículas carregadas é o KERMA 

colisional (menor que o KERMA). Os eventos de bremsstrahlung são excluídos, já que os fótons 

produzidos não depositam sua energia localmente. 

O processo de interação dos fótons com a matéria é dominado por três efeitos: efeito 

fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares (KHAN, 2003). 
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Efeito Fotoelétrico 

Este tipo de efeito ocorre, principalmente, em energias da ordem de quilovoltagem, como 

nos feixes de equipamentos de diagnóstico. Consiste na interação de um fóton com um elétron 

orbital das camadas K, L, M e N do átomo. Toda a energia do fóton é absorvida pelo elétron, o 

qual é ejetado do átomo com energia igual à energia do fóton excluída sua energia de ligação. 

A ejeção do elétron provoca um efeito cascata, no qual a lacuna deixada pelo fotoelétron é 

preenchida por um elétron de uma camada mais externa, emitindo a energia sobressalente na 

forma de raios-X característicos os quais, por sua vez, podem ser absorvidos internamente, 

levando à emissão de elétrons Auger. A Figura 58 ilustra o efeito fotoelétrico com todas suas 

possíveis implicações. 

A probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico é inversamente proporcional ao cubo 

da energia incidente e diretamente proporcional ao cubo do número atômico do material. 

 

Figura 58 – Ilustração do efeito fotoelétrico. 

 
Fonte: adaptado de (KHAN, 2003) 

Efeito Compton 

O Efeito Compton ocorre, principalmente, em energias mais altas de fótons, uma vez que 

é necessário que o fóton incidente tenha uma energia muito maior que a energia de ligação do 

elétron. Nessa interação, o elétron recebe apenas parte da energia do fóton incidente e, como 

resultado, tem-se um elétron e um fóton espalhado. O ângulo e a energia das partículas emitidas 

irão variar de acordo com a energia do fóton incidente. A Figura 59 ilustra o efeito Compton. 
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Diferente do efeito fotoelétrico, o efeito Compton é, essencialmente, independente do número 

atômico do material, dependendo apenas da energia do fóton incidente e da densidade eletrônica 

do material. 

Figura 59 – Ilustração do efeito Compton. 

 
Fonte: adaptado de (KHAN, 2003) 

 

 Produção de pares 

Quando a energia do fóton é maior que 1,02 MeV, o mesmo pode interagir com a matéria 

através do mecanismo de produção de pares. Neste processo, ilustrado pela Figura 60, o fóton 

interage fortemente com o campo eletromagnético de um núcleo atômico e fornece a ele toda 

sua energia, criando um par de partículas: um elétron negativo (e-) e um elétron positivo (e+). 

Como a energia do elétron em repouso é equivalente a 0,51 MeV, uma energia mínima de 1,02 

MeV é necessária para a criação do par de elétrons. A energia em excesso é distribuída entre as 

partículas criadas na forma de energia cinética. O processo de produção de pares é um exemplo 

de energia convertida em massa, conforme postulado por Einstein através da equação E=mc2. 

Assim como o efeito fotoelétrico, a produção de pares é altamente dependente do número 

atômico. 
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Figura 60 – Ilustração do processo de produção de pares. 

 
Fonte: adaptado de (KHAN, 2003) 

 

 Interações das partículas carregadas: Dose 

Cada uma das interações descritas acima envolve a transferência de energia do fóton a 

partículas carregadas, as quais incluem: fotoelétrons, elétrons Compton e pares elétrons-

pósitrons. Estas últimas, por sua vez, são responsáveis pela deposição de energia no tecido. Elas 

são liberadas com um espectro inicial de energias e direções e são, então, freadas através de 

múltiplas colisões coulombianas, depositando energia localmente ao longo do caminho e 

ocasionalmente, eventos de bremsstrahlung ocorrem. 

Tais eventos carregam a energia transferida para longe do caminho das partículas 

carregadas. A fim de se incluir apenas deposição local de energia, o poder de frenagem (ou 

stopping power) é, portanto, mais relevante, sendo que:  

 

E7:6
� = 		∂EH

ρ ∂l 				KLM, N"O, P�Q 

 

Em que uma energia média dE é perdida localmente no meio por unidade de massa e por 

comprimento atravessado dl. O poder de fretamento colisional de massa depende da energia e 

da carga da partícula desacelerada, do número atômico do meio e é praticamente independente 

da densidade. A quantidade de energia perdida em cada interação é variável ao longo do 
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caminho, mas este fato é frequentemente ignorado, assumindo-se a ideia de aproximação de 

desaceleração contínua (Continuous Slowing Down Approximation – CSDA). Essa 

aproximação permite a determinação de um intervalo de CSDA único da partícula carregada, 

dado por: 

R4S(0 = T ∂EH
ρ∂l

U

V
�W		�P/N"O� 

Juntamente com a desaceleração, as partículas carregadas também são defletidas através 

de múltiplos eventos de espalhamento, os quais redirecionam suas energias e alteram seus 

padrões de deposição de dose. Esse espalhamento é maior em materiais de números atômicos 

mais elevados. O cálculo detalhado dos espalhamentos múltiplos requer métodos analíticos 

complexos ou método de Monte Carlo. Tais métodos têm sido bastante utilizados para feixes 

de elétrons. Porém, como em feixes de fótons, as partículas carregadas secundárias produzidas 

possuem energia mais baixa que a dos fótons e possuem alcances relativamente menores, um 

tratamento mais simples da interação dos elétrons é, geralmente, aceitável. Nos modelos mais 

simples, frequentemente, assume-se que os elétrons de recuo são absorvidos localmente para 

feixes de fótons de baixa energia. Para energias mais altas de fótons, o alcance das partículas é 

significativamente maior (da ordem de centímetros) e o espalhamento da energia das partículas 

secundárias liberadas pela interação dos fótons precisa ser modelada. 
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ANEXO B – COMPORTAMENTO DA RADIAÇÃO EM DIFERENTES 

INTERFACES 

A Irradiação com raios gamma em interfaces entre meios de diferentes 

densidades 

A Figura 61 mostra que a distribuição espacial da dose absorvida em um meio próximo a 

uma interface com meios diferentes é em função de seus números atômicos relativos e da 

direção da radiação (ATTIX,1986). 

Dutreix e Bernard (1966) estudaram a ionização produzida pelos raios γ (gamma) do 

Cobalto-60 em uma cavidade fina de ar à medida que foi gradualmente movida de uma 

profundidade de equilíbrio em carbono, através da interface carbono-cobre e a uma 

profundidade de equilíbrio no cobre. Os raios γ foram perpendicularmente incidentes do lado 

do carbono ou do lado de cobre da interface. As curvas sólidas na Figura 61 A, B e C apresentam 

seus resultados, que podem ser interpretados como a variação da fluência de elétrons ou da dose 

absorvida em relação a profundidade de um dosímetro de baixo Z não-perturbante do meio (ou 

seja, ar). 

Figura 61 – Variação da fluência de elétrons com a distância de uma interface cobre-
carbono irradiada perpendicularmente pelos raios Co 60. Curvas sólidas: Ionização medida em 
uma câmara de placas paralelas à medida que ela é gradualmente deslocada do ponto inicial até 
após a interface pela adição e remoção de folhas de cobre e carbono. Curvas pontilhadas: elétrons 
que surgem no cobre, Curvas tracejadas: Elétrons surgindo em carbono. As setas indicam a 
direção do fóton em cada caso: da esquerda para a direita em A, da direita para a esquerda em B 
e C, F é a fração da fluência de equilíbrio dos elétrons que fluem com um componente na direção 
do raio gama no cobre; B, é o componente retroespalhado. No carbono, o componente de 
retroespalhamento é pequeno e é assumido como insignificante. 
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Fonte: (ATTIX, 1986) 

Dutreix e Bernard (1966) forneceram a seguinte interpretação dessas observações. No 

caso A (Figura 61 A), no qual os raios γ passam do cobre para carbono, o componente de 

retroespalhamento de elétrons no cobre é visto diminuir gradualmente a partir de seu valor de 

equilíbrio de BCU, à medida que aproxima da interface, seu valor é aproximadamente zero na 

interface, se assumirmos que o carbono é desprezível, de modo que o fluxo de elétrons ali é 

igual ao componente anterior, FCU. No carbono além da interface, esse componente 

gradualmente decai para zero, enquanto uma nova população de elétrons que se movem na 

direção do feixe é gerada no carbono por interações de raios γ, alcançando seu valor de 

equilíbrio de carbono na distância máxima a qual eles podem penetrar a interface. Deve-se notar 

que o decaimento de FCU, com profundidade é mais acentuado do que a curva de build-up no 

carbono, porque os elétrons emergem do cobre quase isotropicamente devido à dispersão, 

enquanto os elétrons são gerados no carbono apresentam valores de distribuição angular 

Compton maior do que no cobre, assim como descrito pela seção de choque da distribuição 

angular Klein-Nishina Figura 62. Consequentemente, um mínimo é criado na curva sólida 

superior da fluência total de elétrons, no lado de baixo Z (carbono). 
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Figura 62 – Seção de choque diferencial de Klein-Nishina em relação ao ângulo θ do elétron 
espalhado para energias de: 0,01, 0,1, 1, 10 e 500 MeV. A figura mostra a distribuição angular, 
por unidade de ângulo sólido, do eléctron de recuo resultante do efeito Compton. 

 
Fonte: (ATTIX, 1986) 

 

No caso em que a direção do feixe de fótons tem a direção contrária, mostrada no Figura 

61B, revela um máximo ao invés de um mínimo, novamente no lado distante (agora no meio 

de alto Z) da interface. Observamos a fluência de elétrons de equilíbrio em movimento para a 

frente novamente constante até que a interface seja atingida, depois decaindo no cobre. A 

fluência de elétrons que se originam no cobre começa a se acumular a certa distância dentro do 

carbono, devido ao retroespalhamento no cobre. Ele é mostrado atingindo o valor BCU, na 

interface, então subindo para o seu valor Cu-equilíbrio à medida que a fluência atinge seu build-

up. 

 A explicação precedente dos processos que ocorrem no caso B não leva em conta os 

elétrons que se originam no carbono a partir dos elétrons retroespalhados pelo cobre. Levando 

em conta este retroespalnahmento que possui um coeficiente de retroespalhamento de 0,43 para 

elétrons abaixo de 1 MeV no cobre. Assim, como pode ser visto na Figura 61 C, a fluência 

direta do carbono é aumentada em 43% no limite, ao invés de permanecer constante como 

mostrado em Figura 61B. 
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ANEXO C – CÁLCULO DE DOSE COM ALGORITMO ACUROS XB  

A Equação Linear de Transporte de Boltzamann (LBTE) 

Um dos métodos de resolver explicitamente a LBTE através da discretização do espaço, 

ângulo e energia são os chamados “grid-based Boltzmann solvers” (GBBS) (VASSILIEV et 

al., 2010). 

O cálculo de dose no paciente utilizando o Acuros XB, é realizado seguindo as seguintes 

etapas: 

1. Determinação da Fluência da radiação da fonte (AL) para o paciente; 

2. Cálculo da fluência dos fótons espalhados no paciente; 

3. Cálculo da fluência de elétrons espalhados no paciente; 

4. Cálculo de dose no paciente. 

 As etapas de 1 a 3, já foram descritas na Secção 2.5 assim como mostram as Equações 

1 e 2 (por brevidade, as variáveis dependentes foram suprimidas nas equações): 

   

ˆ
t q qγ γ γ γγ γσΩ⋅∇Ψ + Ψ = +

r

                                         (1) 

ˆ ( )e e e e ee e e
t R

d
S q q q

dE
γσΩ ⋅ ∇Ψ + Ψ − Ψ = + +

r

                (2)
 

Onde 

γΨ = Fluência Angular dos fótons ˆ( , , )r EγΨ Ωr
, em função da posição ( , , )r x y z=v

, 

energia E, e direção ̂ ( , , )µ η ξΩ = ;  

eΨ = Fluência Angular dos elétrons ˆ( , , )e r EΨ Ωr
; 

qγγ
= Fonte de espalhamento de fótons-fótons, ˆ( , , )q r Eγγ Ωr

, resultante de interações dos 

fótons;  

eeq = Fonte de espalhamento de elétrons-elétrons ˆ( , , )eeq r E Ωr
, resultante da interação dos 

elétrons; 

eqγ
= Fonte de espalhamento de fótons-elétrons ˆ( , , )eq r Eγ Ωr

, fonte de elétrons resultante 

da interação dos elétrons; 
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qγ
= Fonte de fótons gerados no acelerador, ˆ( , )q Eγ Ω , para uma fonte pontual P, na 

posição pr
v

. Esta fonte representa todos os fótons provenientes do modelo da fonte do 

acelerador; 

eq = Fonte de elétrons gerados no acelerador, ˆ( , )eq E Ω , para uma fonte pontual P, na 

posição pr
v

. Esta fonte representa todos os elétrons provenientes do modelo da fonte do 

acelerador; 

t
γσ  = Secção de choque macroscópica de fótons, ( , )t r Eγσ v

 em unidades de cm-1; 

e
tσ  = Secção de choque macroscópica de elétrons, ( , )e

t r Eσ v
 em unidades de cm-1; 

tσ  = Secção de choque macroscópica total, ( , )t r Eσ v
 em unidades de cm-1; 

RS  = poder de frenagem de colisão e radioativo( , )RS r E
v

. 

 O primeiro termo do primeiro membro das duas equações descritas acima é o termo de 

fluxo, o segundo termo representa os processos de colisão ou eliminação. A Equação 2 é a 

equação de transporte de Boltzmann Fokker-Planck, que é solucionada para o transporte de 

elétrons. Na Equação 2, o terceiro termo representa o operador de desaceleração contínua 

(Continuous Slowind Down - CSD), que toma em consideração as colisões Coulombianas 

“leves” para elétrons. O segundo membro de ambas as equações representa o espalhamento, 

produção e as fontes externas termo que provem do modelo da fonte do AAA (qγ
 e 

eq ) citado 

na Secção 0. As fontes de espalhamento e produção são definidos por: 

0 4

ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ) ( , , ) ( , , )sq r E dE d r E E r Eγγ γγ γ

π
σ

∞
′ ′ ′ ′ ′ ′Ω = Ω → Ω⋅Ω Ψ Ω∫ ∫

r v v

                     (3) 

 

0 4

ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ) ( , , ) ( , , )e e
sq r E dE d r E E r Eγ γ γ

π
σ

∞
′ ′ ′ ′ ′ ′Ω = Ω → Ω⋅Ω Ψ Ω∫ ∫

r v v

                     (4) 

 

0 4

ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ) ( , , ) ( , , )ee ee e
sq r E dE d r E E r E

π
σ

∞
′ ′ ′ ′ ′ ′Ω = Ω → Ω⋅Ω Ψ Ω∫ ∫

r v v

                     (5)
 

 

onde: 

s
γγσ  = Secção de choque macroscópica de espalhamento fóton-fóton diferencial; 
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e
S
γσ  = Secção de choque macroscópica de produção fóton-elétron diferencial;  

ee
Sσ  = Secção de choque macroscópica de espalhamento elétron-elétron diferencial;  

Os pressupostos básicos usados nas Equações 1 e 2 são resumidamente descritos como: 

ambas partículas carregadas resultantes da produção de pares são assumidas como sendo 

elétrons, em vez de um elétron e um pósitron. Também assume a técnica parcial, onde fótons 

podem produzir elétrons, mas elétrons não são capazes de produzir fótons. A energia de fótons 

produzida por elétrons é depositada localmente e a energia de fótons Bremsstrahlung é 

negligenciada e não contabilizada. 

Estes pressupostos têm um efeito mínimo no modelo da deposição de energia e são 

similares aos utilizados em códigos clínicos de Monte Carlo. O pressuposto primordial da 

Equação 2 é que o operador de Fokker- Planck (onde o operador CSD é o termo de primeira 

ordem) utilizado em iterações de Coulomb, colisões “leves”, resulta em perdas pequenas de 

energia. Iterações fortes que resultam em grandes perdas de energia são representadas pela 

dispersão standard de Boltzmann. Estes pressupostos podem ser encarados como o equivalente 

determinístico das histórias de elétrons condensadas nos códigos de Monte Carlo. 

 Para representar a comportamento anisotrópico do espalhamento diferencial e produção 

das fontes, a secção eficaz macroscópica de espalhamento diferencial é expandida para 

polinômios de Legendre, 0( )lP µ , onde 0
ˆµ ′=Ω⋅Ω . Esta expansão permite que as secções de 

choque de espalhamento ou produção diferencial possam ser escritas como: 

 

/ / / /
, 0

0

2 1ˆ ˆ( , , ) ( , ) ( )
4

e ee e ee
S S l l

l

l
r E E r E E Pγγ γ γγ γσ σ µ

π

∞

=

+′ ′ ′→ Ω⋅Ω = →∑
v v

          (6) 

 

De modo similar, a fluência angular originária na fonte de espalhamento é expandida em 

momentos harmônicos esféricos: 

 

, ,
0

ˆ ˆ( , , ) ( , ) ( )
l

l m l m
l m l

r E r E Yφ
∞

= =−

′ ′ ′ ′Ψ Ω = Ω∑∑
r r

                                             (7) 

 

onde: 
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,
ˆ( )l mY ′Ω = Função dos esféricos harmônicos; 

,l m  = índices angulares; 

, ( , )l m r Eφ ′r
= Momentos harmônicos esféricos da fluência angular, calculada como: 

*
,4

ˆ( , , )l md Y r E
π

′ ′Ω Ψ Ω∫
v

  

Onde * denota o conjugado complexo. 

As Equações 6 e 7 são exatas. Adicionalmente, para um espalhamento isotrópico puro, 

l=0  também é exata. Contudo, o Acuros XB impõe um limite na ordem de espalhamento, l≤7, 

e por isso o número de momentos harmônicos esféricos são mantidos nas fontes de 

espalhamento/produção. Usando o Teorema da adição de Legendre, o espalhamento e a 

produção das fontes demonstra-se como: 

 

7
/ / / /

, , ,0
0

ˆ ˆ( , , ) ( , ) ( , ) ( )
l

e ee e ee
s l l m l m

l m l

q r E dE r E E r E Yγγ γ γγ γσ φ
∞

− =−

′ ′Ω = → Ω∑ ∑∫
v v v

             (8) 

 

Passo 1: Transporte da fluência de fonte para o paciente 

As fontes externas de fótons e elétrons, qγ
e 

eq são modeladas como fontes pontuais 

anisotrópicas no Acuros XB. Para a fonte primária, a anisotropia de qγ
é descrita através de 

uma grade de fluência bidimensional (2D), em que a fluência das partículas e o espectro de 

energia são ambos variáveis espaciais. Para a fonte extra-focal e de espalhamento das cunhas, 

a anisotropia de qγ
 é descrita através de uma grade de fluência tridimensional (3D), onde o 

espectro de energia é uma constante espacial. Para a fonte de contaminação eletrônica, a 

anisotropia de 
eq é descrita através de uma grade de fluência 3D, onde o espectro de energia é 

uma constante espacial. Todas as fontes pontuais estão localizadas no alvo para o respectivo 

ponto de controle (CP). 

Para uma fonte pontual de fótons ˆ( , )q Eγ Ω , localizada na posição pr
v

a Equação 1 torna-

se: 

ˆ ˆ( , ) ( )t pq q E r rγ γ γ γγ γσ δΩ⋅∇Ψ + Ψ = + Ω −
r r r

                    (9)
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onde: 

δ = Função delta de Dirac. 

 

O princípio da sobreposição linear pode ser usado para definir a fluência angular dos 

fótons como uma soma da fluência dos componentes colisional e não-colisional: 

 

                  unc coll
γ γ γΨ ≡ Ψ +Ψ

                                           (10) 

 

onde: 

unc
γΨ = Fluência angular de fótons não-colisional ou não-espalhados. Refere-se a fótons  

que ainda não interagiram com o paciente / material; 

coll
γΨ = Fluência angular de fótons colisional ou espalhados. Refere-se a fótons que  

foram produzidos ou espalhados por uma interação de fótons com o paciente / material. 

 

 Substituindo a Equação 10 na Equação 9, obtém-se a seguinte equação para a fluência 

de fótons não-colisional: 

 

ˆ ˆ( , ) ( )unc t unc pq E r r
γγ γ γσ δΩ⋅∇Ψ + Ψ = Ω −

r r r

               (11) 

 

A propriedade específica da Equação 11 é que unc
γΨ  pode ser resolvida de forma 

analítica. Sendo assim, permite a expressão seguinte para a fluência angular de fótons não-

colisional provenientes de uma fonte pontual: 

, )(

, 2

ˆ( , )ˆ ˆ ˆ( , , ) ( )
4

p

p

r r

unc r r

p

q E e
r E

r r

γ
γ τ

δ
π

−ΩΨ Ω = Ω − Ω
−

r r

r r

r

r r

            (12)

 

onde: 

                         
,

ˆ
p

p
r r

p

r r

r r

−
Ω =

−
r r

r r

r r  
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Onde pr
v

 e r
v

são respectivamente a fonte e o ponto de destino do ray trace ( )pr rτ −r r
= A 

distância óptica entre pr
v

 e r
v

.A Equação 12 é resolvida e calculada cada componente da fonte 

de fótons (primária, extra-focal ou proveniente das cunhas), para determinar a unc
γΨ  através do 

paciente/material. A fonte de contaminação eletrônica é modelada de forma semelhante, mas 

com a inclusão do operador CSD para contabilizar as iterações por partículas carregadas. 

 

Passo 2: Transporte da fluência dos fótons espalhados no paciente 

A Equação 12 é solucionada, e qγγ
é calculada de acordo com a Equação 8, sendo 

considerada uma fonte fixa na Equação 13, que é resolvida para determinar a coll
γΨ através do 

paciente:  

      ˆ
coll t coll coll uncq q

γγ γ γγ γγσΩ⋅∇Ψ + Ψ = +
r

                   (13) 

 
onde: 

uncqγγ
= Fonte primária de fótons espalhados. Refere-se aos fótons que são criados ou 

espalhados com base na primeira interação dos fótons dentro do paciente / material; 

 collqγγ
= Fonte secundária de fótons espalhados. Refere-se aos fótons que são criados ou 

espalhados com base em interações secundárias de fótons dentro do paciente/material. 

 

Passo 3: Transporte da  fluência dos elétrons espalhados no paciente 

Uma vez que a Equação 13 é solucionada,  
e
collqγ

 é calculado de acordo com a Equação 

8, sendo considerada considerado uma fonte fixa na Equação 14. Similarmente, da solução para 

a Equação 12, o 
e
collqγ

 é calculado de acordo com a Equação 8 e também é considerado uma 

fonte fixa na Equação 14. A Equação 14 é resolvida para determinar a eΨ  através do paciente: 

ˆ ee e e ee e e e
t r coll unc

d
S q q q q

dE
γ γσΩ ⋅ ∇Ψ + Ψ − Ψ = + + +

r

               (14)
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onde: 

e
uncqγ

= Fonte de elétrons primários espalhados. Refere-se aos elétrons que são criados ou 

espalhados com base na primeira interação dos fótons dentro do paciente/material; 

e
collqγ

= Fonte de elétrons dispersos secundários. Refere-se aos elétrons que são criados 

ou dispersos com base em interações secundárias de fótons dentro do paciente/material. 

Métodos de Discretização 

O Acuros XB discretiza o espaço, ângulo e energia para resolver iterativamente as 

Equações 12, 13 e 14, com os métodos referidos de seguida. 

Discretização espacial 

A grade de cálculo computacional no Acuros XB consiste em elementos cartesianos de 

variável espacial, onde o tamanho do elemento local é adaptado para obter a melhor resolução 

espacial dentro do feixe, com resolução reduzida em regiões de baixa dose e baixo gradiente de 

dose, em áreas fora da penumbra do feixe. Habitualmente designada como grade adaptativa de 

refinamento (adaptive mesh refinement – AMR), a grade é limitada ao refinamento num fator 

de 2 (de um nível para o seguinte) em qualquer direção, permitindo um refinamento local para 

resolver áreas de alto gradiente. A discretização espacial é realizada através do método de 

elementos finitos de Galerkin linear descontínuo descrito por Lewis e Miller, (1984a) 

fornecendo uma solução linear variável ao longo de cada elemento, com descontinuidades 

permitidas através das faces do elemento. As fontes de espalhamento primária de fótons e 

elétrons, são obtidas resolvendo a Equação 12, que também representam funções variáveis 

lineares em cada elemento, desde que estas fontes sejam usadas para a discretização linear 

descontínua das Equações 13 e 14. Para integrar com precisão estas fontes de espalhamento 

primárias, uma solução analítica é calculada para a densidade dentro de feixe primário e 

penumbras de pelo menos 8 ray traces por voxels da grade de cálculo. 

 

Discretização em energia 

A discretização em energia é realizada através de um método padrão multi-grupo, que é 

utilizado quer para a dependência de energia nas Equações 12 e 13, quer para a dispersão de 

Boltzmann na Equação 14. A energia derivada do operador CSD na Equação 14 é discretizada 
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usando o método de elementos finitos linear descontínuo descrito por Wareing et al. (2001). O 

Acuros XB incluí uma base de dados de secções de choque para fótons (25 grupos de energia) 

e para elétrons (49 grupos de energia), contudo não são utilizados todos os grupos para energias 

abaixo de 20 MV. 

 

Discretização em ângulo 

Para o transporte espacial no campo das partículas espalhadas, o método de ordenadas 

discretas é utilizado para discretizar em ângulo (LEWIS; MILLER, 1984b). O método das 

ordenadas discretas consiste em requerer a manutenção de um número fixo de direções nas 

Equações 13 e 14. As direções discretas são selecionadas a partir de uma quadratura angular 

ajustada de modo a permitir calcular igualmente os integrais angulares na equação 5 para as 

fontes produtoras de espalhamento. Uma quadratura Chebyshev – Legendre é ajustada para um 

intervalo de N=4 (32 ângulos discretos) até N=16 (512 ângulos discretos). A ordem da 

quadratura angular varia com dois aspectos: tipo de partícula e energia. 

Partículas de energias elevadas percorrem percursos livres médios superiores, sendo 

assim para cada tipo de partícula, a quadratura angular aumenta com a energia. 

Energia de Corte 

O Acuros XB emprega uma energia de corte para fótons de energia inferior a 1 keV e 

elétrons de energia inferior a 200 keV. Quando a partícula atinge uma energia inferior à energia 

de corte, o Acuros XB assume que qualquer interação subsequente é realizada localmente no 

voxel. Erros adicionais podem estar presentes nos ajustes das tolerâncias internas do Acuros 

XB. O controle das tolerâncias é elevado em relação às iterações internas do Acuros XB onde 

convergem para um grupo de energia. Estes erros podem situar-se numa ordem de grandeza de 

0,1 % da dose local em qualquer voxel. 

Passo 4: Cálculo de Dose 

Assim que o Acuros XB soluciona a fluência angular dos elétrons para todos os grupos 

de energia, a dose em qualquer voxel da grade de cálculo, é obtida segundo a seguinte equação: 
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 onde: 

e
EDσ = Secção eficaz macroscópica da deposição de energia do elétrons, em unidades 

MeV/cm; 

ρ = densidade do material em g/cm³; 

O Acuros XB suporta dois tipos de cálculo de dose: dose na água (DW) ou dose no meio 

(DM), Quando DM é calculado,e
EDσ  e ρ  são baseados nas propriedades do material no voxel da 

grade de cálculo, i. Quando DW é calculado, e
EDσ  e ρ  são baseados em água. A Equação 15 é 

calculada como uma operação interna de pós-processamento logo que a fluência da energia 

dependente dos elétrons é resolvida, DM e DW podem ser teoricamente obtidos a partir de um 

cálculo de transporte. 
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ANEXO D – COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DO BANCO DE DADO S DO 

ACUROS XB V13.5 
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ANEXO E – PORCENTAGEM DE DOSE PROFUNDA (PDP) 

Conforme um feixe de radiação incide em um meio, a dose absorvida varia de acordo 

com a profundidade. Uma maneira de caracterizar a distribuição de dose no centro de um feixe 

de radiação é normalizar a dose em uma profundidade qualquer em relação a uma profundidade 

de referência (fixa). O quociente entre a dose (Dd) em uma profundidade (d) e a dose (D0) em 

uma profundidade de referência (d0) é denominada Porcentagem de Dose Profunda (PDP). Na 

prática clínica, a profundidade de referência é a profundidade de build-up.  

                                    

                                                                                                          (16) 

 

Figura 63: Diagrama da medida de Porcentagem de Dose Profunda (PDP) 

 
Fonte: (Adaptado de Khan, 2003) 

 

A PDP aumenta com a energia do feixe, após a região de build-up, uma vez que feixes 

mais energéticos possuem maior poder de penetração, depositando maiores doses nas 

profundidades. Desconsiderando os efeitos da lei do inverso do quadrado da distância e do 

espalhamento, a variação da dose na profundidade é governada, aproximadamente, pela 

atenuação exponencial (Khan, 2003). 
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