












































































































 Medidas de dose de entrada (e saída) para todos os pacientes durante uma ou duas 

sessões do tratamento – o estudo de Leunens et al. (1992) mostrou que a transferência errônea 

de dados como, por exemplo, durante a preparação do plano de tratamento, pode levar a uma 

sub-dosagem ou sobre-dosagem de mais de 5% para 5% dos casos, e esses erros poderiam ter 

sido rastreados por meio da dosimetria in vivo em 96% dos casos.  

 Dosimetria in vivo para um número limitado de pacientes irradiados com técnicas 

padrões – no hospital universitário St. Rafael em Leuven, um dos primeiros hospitais a 

estabelecer tal programa de dosimetria in vivo, foram rastreados vários erros de transferências 

de dados no processo de planejamento do tratamento. Em Leuven e em um hospital em 

Villejuif, um estudo durante irradiação de campo “mantle” mostrou que, para 34% dos casos, 

ocorreram erros no “setup” dos blocos de blindagem. Em Villejuif, para 22% dos “setups”, 

resultou um erro no fornecimento da dose de mais de 5%  

Com base nos resultados dos diversos estudos pôde-se concluir que nos centros que 

dispunham de equipamentos modernos com sistemas de verificação bem como de programas 

de controle de qualidade, ainda se constatava um erro sistemático maior que 5% na liberação 

da dose para 0,5-1% dos tratamentos dos pacientes. Os autores concluíram que a verificação 

da dose do paciente deveria ser uma parte essencial de um programa de controle de qualidade 

em um departamento de radioterapia e, como a comunidade da radioterapia está fazendo a 

transição de terapias convencionais 2D para 3D e para terapia com feixe de intensidade 

modulada, IMRT, recomendam que cada nova técnica de tratamento seja verificada 

sistematicamente para alguns pacientes, e realizar a dosimetria in vivo algumas vezes para 

cada paciente para situações onde se pode minimizar os erros na administração da dose. 

Huyskens et al. (2001) relataram a implantação da dosimetria de entrada in vivo em 

grande escala em um centro de radioterapia. A medida da dose no paciente é realizada no 

início do tratamento, nas primeiras três frações, de modo a tornar possível corrigir quaisquer 

erros detectados. As medidas in vivo são realizadas com diferentes tipos de diodos, o que 

permite avaliar flutuações estatísticas devido às várias características dos diodos. Foram 

aplicados fatores de correção para tamanho de campo e variações na resposta em diferentes 

distâncias fonte-superfície (DFS) no intervalo de energia de 8 a 18 MV. A dependência com a 

temperatura foi considerada no procedimento de calibração. Foram utilizados diodos de forma 

cilíndrica em campos de tratamento tangenciais, conseqüentemente, não foram necessárias 

correções para dependência direcional. Os níveis de tolerância e níveis de ação estabelecidos 

para diferentes locais de tratamento estão listados na TAB. 5. 

 
















































