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Análise comparativa de dois sistemas de imobilização de 
cabeça e pescoço: erros e margens 
Lília A. S. Moreno, Bujor, L., Bento, R., Castro, D., Correia, 
R., Gomes, N., Marques, C., Queirós, M., Resende, S., 
Ribeiro, A., Ribeiro, A. S.,  Silva, A. I., Silva, L. 
Centro Clínico do SAMS – Serviço de Radioterapia 
 
INTRODUÇÃO: Em radioterapia o tratamento de patologias 
nas regiões anatómicas: cervical, supraclavicular e/ou esfera 
ORL, requer um posicionamento preciso e reprodutível, 
sendo as máscaras o meio de imobilização mais adequado. 
Avaliaram-se as incertezas associadas à utilização destes  
acessórios. 
OBJECTIVOS: Quantificar os desvios encontrados nas 
imagens de verificação em doentes com máscaras de cabeça, 
pescoço e ombros, para determinar a influência destas nas 
incertezas de posicionamento. Aplicar os valores associados 
aos erros de posicionamento, nas margens de segurança 
atribuídas pelo Radioterapeuta, segundo Herk, M. em Errors 
and Margins in Radiotherapy. 
MATERIAL E MÉTODOS: A amostra é composta por 30 
doentes, divididos em dois grupos, em que se utilizaram 
máscaras de modelos diferentes. No grupo A a média de 
idades é 46.8 anos e a média da dose total de tratamento é 
48.8Gy em 24.9 sessões. No grupo B as médias são 58.7 
anos, 46.3Gy de dose total em 23.1 sessões. Os valores 
estudados correspondem aos desvios identificados e 
realizados entre o campo planeado e o executado e 
obtiveram-se através da análise das imagens portais 
realizadas no tratamento. Os valores dos desvios registados, 
para as coordenadas X, Y e Z, foram submetidos a análise 
estatística segundo Herk, M. 
RESULTADOS: Em cada grupo, calculou-se o desvio padrão 
dos erros aleatórios (f) e dos erros sistemáticos (E) baseado 
na fórmula 2.5E+0.7f (Herk, M.) para avaliar a contribuição 
dos erros de setup em cada uma das coordenadas X, Y e Z 
nas margens de segurança do Clinical Target Volume (CTV). 
CONCLUSÕES: De acordo com a fórmula referida, 
concluimos que a ponderação referente aos erros de setup nas 
margens de segurança se encontra dentro do expectável, mas 
deve ser adaptada ao tipo de máscara - grupo A: X=0.19; 
Y=0.25; Z=0.30 e grupo B: X=0.25; Y=0.26; Z=0.19. 
PALAVRAS – CHAVE: Máscara de imobilização, desvios, 
erros sistemáticos e aleatórios, imagens portais, margens 
 
Avaliação da dose axilar na irradiação da mama 
Pedro Meireles, Ligia Osório, Pedro Soares, Joana Pinheiro, 
Armanda Monteiro, A Rita Figueira, Adriana Araujo, Maria 
José Fontes, Patricia Varzim, Gabriela Pinto 
Hospital de São João 
 
Introdução: O estudo ACOSOG Z0011 foi desenhado para 
demonstrar a não inferioridade da irradiação dos níveis 
axilares I e II quando comparado com o esvaziamento axilar 
dos mesmos níveis, em doentes com cancro da mama 
seleccionadas. 
Objectivo: Os autores pretendem avaliar a dose nos níveis 
ganglionares axilares I e II aquando da irradiação da mama. 
Foram comparados 3 tipos de planeamento dosimétrico.  
Material e métodos: Seleccionámos 40 doentes propostas 
para irradiação total da mama. Todas as doentes 
apresentavam pesquisa de gânglio sentinela negativa. Os 

dados da TC para planeamento foram duplicados. Foram 
calculados 3 planos de tratamento: 1- Campos tangenciais 
alargados, com cunhas, sem PTV delineado; 2- Técnica de FP-
IMRT, sem PTV delineado; 3- Técnica FP-IMRT 
conformacionado ao PTV delineado. Posteriormente foram 
delineados para análise os níveis I e II da axila. Foi avaliada a 
dose media (Dmédia) e V95 nos níveis axilares I e II. Os planos 
foram avaliados segundo a ICRU 50 e 62. 
Resultados: No nível I da axila, o V95 e a Dmédia foram mais 
elevados no plano 1 comparando com o plano2. Comparado com 
estes planos, o plano 3 conformacionado ao PTV obteve um V95 
inferior no nível axilar I. Na avaliação do nível II, estas 
diferenças foram mais evidentes. O V107 foi mais elevado no 
plano 1.  
Conclusão: Este estudo demonstra que quando conformamos a 
dose ao tecido mamário, a irradiação não intencional da axila é 
menor. Apesar de se alcançar um V95 nos níveis axilares 
superior no plano convencional com campos tangenciais com 
cunhas, este é atingido à custa de um volume tratado maior e com 
um V107 superior, estando esta técnica associada a uma maior 
toxicidade cutânea, o que condicionou o seu abandono. 
Concluímos que a delineação dos níveis axilares I e II é 
indispensável quando há necessidade da sua irradiação, sendo a 
informação do gânglio sentinela importante para o tratamento de 
radioterapia. 
Palavras-Chave: Radioterapia; Cancro da Mama; Axila 
 
Análise dos resultados dos doentes com cancro da próstata 
cT1 e cT2 tratados com braquiterapia intersticial 
Ivone Ribeiro, André Soares, Joana Gonçalves, Luísa Carvalho, 
Alexandre Pereira, Rui Pirraco, Teresa Viterbo, Rui Henrique, 
Joana Matos, Ângelo Oliveira, Carla Castro, Jorge Oliveira, 
Lurdes Trigo 
IPO Porto 
 
Objetivo: Avaliar a casuística da instituição e a sobrevida livre de 
falência bioquímica (sLFB) após tratamento do cancro da 
próstata com braquiterapia intersticial (BTI). 
Material e Métodos: análise retrospetiva dos pacientes tratados 
com BTI por cancro da próstata entre Junho de 2004 e Dezembro 
de 2007. Os pacientes foram tratados com Iodo 125 (125I), dose 
média prescrita de 145 Gy. A dosimetria pós implante foi 
efetuada por tomografia computorizada (TC) cerca de 4 semanas 
após BTI. O tempo médio de seguimento dos doentes foi de 71 
meses. Foram avaliados parâmetros clínicos e dosimétricos para 
verificar o seu impacto na sLFB. 
Resultados: No período referido, 186 pacientes foram propostos 
para BTI. A idade média ao diagnóstico foi de 66 anos. O PSA 
pré tratamento variou entre 1,22 e 11,87 ng/ml. De toda a 
amostra, 89,2% apresentou-se assintomática do ponto de vista 
urinário ao diagnóstico. O estadio cT1 foi o mais frequente 
(62,2%). 17 pacientes (9,2%) realizaram hormonoterapia 
neoadjuvante. A dosimetria pós BTI baseada em TC mostrou que 
o volume implantado variou entre 13,7 e 75 cm3; o D¬90 foi 
>130 Gy em 126 pacientes (68,5%) e o V100/V150 variou entre 
57%-99,4%/19,6%-75,4%; o D2ccbexiga variou entre 20 e 115 
Gy e o D2ccreto entre 35 e 160 Gy. A toxicidade mais frequente 
foi a disúria, referida por 116 pacientes, sendo o grau I o mais 
frequente (37,4%) e grau III em apenas 1,6% dos indivíduos; 
28,6% dos pacientes referiu disfunção sexual. 13 pacientes (7%) 
tiveram progressão bioquímica, dos quais 3 foram submetidos a 
prostatectomia radical e 10 a hormonoterapia. A sLFB aos 5 anos 
foi de 94%. 
Conclusão: BTI com 125I é um tratamento estabelecido para o 
cancro da próstata de baixo risco. Apesar de esta amostra 
representar a curva de aprendizagem da nossa instituição, os 
resultados são semelhantes aos da literatura. 
Palavras chave: Cancro da próstata, braquiterapia 
 
 
 



Carcinoma do pulmão de pequenas células – doença 
limitada: resultados de uma instituição 
Cristiana Alzamora, Carolina Ferreira, Isabel Reis, Joana 
Gonçalves, Carolina Camacho, Cristina Oliveira,  Joana 
Cardia, Prof. Doutor António Araújo, Marta Soares, Sofia 
Conde 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
E.P.E. 
 
Introdução: O carcinoma do pulmão de pequenas células 
(CPPC) representa aproximadamente 13% de todos os 
cancros do pulmão. O tratamento é desafiador devido ao 
rápido crescimento tumoral e à precoce disseminação 
metastática. 
Objectivo: Apresentar a casuística e avaliar a sobrevivência 
global (SG), a sobrevivência livre de progressão (SLP) e o 
controlo loco-regional (CLR) dos doentes diagnosticados 
com CPPC- doença limitada (DL) tratados ao longo de 10 
anos numa instituição. 
Material e métodos: Estudo retrospectivo de coorte de um 
total de 60 doentes com CPPC-DL tratados com intuito 
curativo numa instituição, entre 2000 e 2010. Os autores 
caracterizam a amostra e analisam a eficácia terapêutica. 
Resultados: A idade mediana foi de 62 anos,  
predominantemente do sexo masculino (85%), 91.7% eram 
fumadores, 52.5% com ECOG 0. Estadio I (15%): 2 doentes 
tratados com cirurgia + quimioterapia (QT) + radioterapia 
(RT), 5 tratados com QT+RT e 2 com QT. Estadio II 
(18.3%): 9 tratados com QT+RT e 2 com QT. Estadio III 
(66.7%): 28 tratados com QT+RT e 12 com QT. Todos os 
doentes tratados apenas com QT faleceram logo após o 
tratamento por progressão da doença ou agravamento do 
estado geral. 
Houve progressão loco-regional (LR) ou à distância da 
doença em 78.3%, dos quais 70.2% LR e 61.7% à distância 
(com predomínio de metastização cerebral). 
SG aos 5 anos: estadio I - 27.8%; estadio II – 18.2%; estadio 
III – 6.6% (p=0.284). SLP aos 5 anos: estadio I - 33.3%; 
estadio II – 18.2%; estadio III – 13.6% (p=0.583). CLR aos 5 
anos: estadio I - 33.3%; estadio II – 47.7%; estadio III – 
31.5% (p=0.657). 
Conclusões: Apesar do avanço terapêutico, o prognóstico dos 
doentes com CPPC-DL mantém-se reservado.  Os resultados 
obtidos na nossa instituição apresentam-se sobreponíveis aos 
dados presentes na literatura. 
Palavras chave: Carcinoma do pulmão de pequenas células, 
doença limitada, quimioterapia, radioterapia. 
 
Comparação do cálculo dosimétrico em imagem de TC 
com e sem contraste intravenoso para tórax e cabeça e 
pescoço 
Sónia A. Resende, Bento, R., Bujor, L., Castro, D., Correia, 
R., Gomes, N., Moreno, L., Queiroz, M., Ribeiro, A., 
Ribeiro, A. S., Silva, A. I., Silva, L. 
Centro Clínico do SAMS – Serviço de Radioterapia 
 
Introdução: Os sistemas de planeamento (TPS) requerem 
imagens de TC para proceder ao cálculo dosimétrico, sendo 
as Unidades de Hounsfield (HU) essenciais para a correcção 
das heterogeneidades do algoritmo de cálculo. As imagens de 
TC com contraste têm relevância clínica para a definição de 
estruturas, aumentando assim a fiabilidade na delimitação. A 
distorção das HU implica que as imagens com contraste não 
sejam usadas no cálculo dosimétrico, o que obriga ao registo 
com imagens de TC sem contraste. A obrigação de duas 
aquisições de imagem, expõe o doente a uma maior dose de 
radiação. 
Objectivo: Estudar e quantificar: a variação das HU na região 
de interesse (ROI); Avaliar a necessidade de uma segunda 
exposição versus aumento de dose no doente; Diferenças 
estatísticas no cálculo dos parâmetros: PTVmáx, PTVmédia, 

dose máxima, unidades monitor, índice de conformidade e 
heterogeneidade e dose nos órgãos de risco. 
Materiais e Métodos: Utilizou-se uma TC GE® Hi Speed , TPS 
Varian Eclipse® versão 8.6. A amostra é composta por 25 
doentes, 10 da região anatómica cabeça e pescoço e 15 da região 
torácica. Foi usado a solução de contraste Ultravist 300-100ml. 
Resultados: Comparando, as TC com e sem contraste verificam-
se diferenças de cerca de 30 HU nos mesmos pontos anatómicos. 
Relativamente ao cálculo dosimétrico, em média existe uma 
variação de -0.2% para a dose máxima no PTV, 0.1% na dose 
média do PTV e de 0.2% para a dose máxima 3D. 
Conclusões: A TC com contraste é passível de ser utilizada no 
cálculo dosimétrico das localizações anatómicas avaliadas e para 
o contraste em questão. Será necessária a realização de um estudo 
com uma amostra mais alargada e com mais regiões anatómicas 
de forma a ser possível inferir uma conclusão mais abrangente. 
Palavras-chave: TC, meio de contraste, Unidades de Hounsfield 
(HU), cálculo dosimétrico. 
 
Dosimetria com EPID em técnicas de IMRT e VMAT 
João Marques; Nuno Rodrigues; Joep Stroom 
Fundação Champalimaud 
 
Introdução: O controlo de qualidade individual dos tratamentos 
de IMRT e VMAT é normalmente realizado em matriz de díodos 
ou câmaras de ionização, o que pode ocupar muito tempo aos 
físicos no departamento. A dosimetria utilizando um dispositivo 
electrónico de imagem portal - electronic portal imaging device - 
(EPID), pode vir a ser uma boa alternativa, muito mais rápida e 
com uma maior resolução. 
Objectivo: Demonstrar a viabilidade da utilização da dosimetria 
EPID no controlo de qualidade dos tratamentos em radioterapia 
de intensidade modulada (IMRT) e em terapia de arco 
volumetricamente modulada (VMAT). 
Material e Métodos: Testamos um software desenvolvido no 
NKI-AVL em Amesterdão que utiliza um método de back-
projection para transformar as imagens do EPID em dose no 
doente, que subsequentemente pode ser comparada com a dose 
planeada [Mans,  RadOnc 2010;94:181-7]. Todas as medições 
foram efectuadas utilizando um acelerador linear Elekta Synergy 
e todos os planos de tratamento foram desenvolvidos utilizando o 
sistema de planeamento Monaco 3.20.01. Os resultados obtidos 
foram analisados qualitativa e quantitativamente. 
Resultados: Foram medidas 17 sessões utilizando o EPID. 12 
medições in vivo, em doentes planeados e tratados com técnicas 
de IMRT (4) e VMAT (8), e 5 em fantoma. Os desvios médios no 
isocentro foram de 1.1±3.3% (1SD) para VMAT e 0.0±2.7% para 
IMRT, e a percentagem de pontos dentro de gama=1 (3%/3mm) 
foram de 75±21% e 81±7% respectivamente. As medições in 
vivo têm menores valores de gama, no entanto os valores em 
fantoma são semelhantes aos da matriz. 
Conclusões: A utilização de EPID para a realização de CQ de 
tratamentos em radioterapia demonstra ser viável e aplicável na 
prática clínica sugerindo ser um importante passo no aumento de 
eficácia e qualidade em qualquer departamento de radioterapia, 
não requerendo grande esforço na aquisição dos dados. 
Palavras-chave: EPID, dosimetria in vivo, IMRT, VMAT, 
radioterapia. 
 
Dosimetria in-vivo no tratamento por radioterapia 3D 
conformal: 1 ano de experiência 
PJBM Rachinhas, FLR Vinagre e PCPS Simões 
Serviço de Radioterapia, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, EPE 
 
Introdução: A dosimetria in-vivo (DIV) é recomendada por 
diferentes organismos internacionais (ICRU, ESTRO, AAPM) 
como um procedimento importante a incluir num programa de 
Garantia de Qualidade do tratamento contribuindo não só para a 
prevenção de acidentes como para a deteção de erros. 



Objectivo: Descreve-se a metodologia adotada na 
implementação da DIV e reportam-se os resultados do 
primeiro ano do seu uso como ferramenta de monitorização 
da dose em todos os doentes tratados por radioterapia 3D 
conformal. 
Material e métodos:  Díodos Isorad-p foram utilizados como 
dosímetros no sistema implementado de DIV. O sistema foi 
inicialmente submetido a testes de aceitação onde foi 
avaliada a deriva do sinal, a reprodutibilidade, a dependência 
na taxa de dose e a linearidade com a dose. Para cada energia 
foram determinados fatores de correção que traduzem a 
dependência com o tamanho de campo, a SSD, a temperatura, 
a presença de cunhas físicas e de trays. Foram medidos 
fatores de calibração em condições de referência para cada 
díodo e energia que relacionam a dose de entrada de cada 
campo com a dose calculada pelo TPS à profundidade do 
dmax. 
Resultados: A DIV foi realizada em cerca de 500 doentes 
durante uma das primeiras sessões. Globalmente foram 
obtidos desvios de 0.3+/-4.2 % com intervalo de confiança de 
95%. São apresentados resultados para algumas localizações 
tumorais. As localizações de mama e próstata, duas 
patologias comuns, apresentam desvios de 0.4+/-4.2 % e 
0.1+/-3.2 %, respetivamente. Num número muito reduzido de 
situações (4 doentes) o desvio medido foi superior ao nível de 
ação inicialmente adotado e apontado pela ESTRO de +/-5%, 
conduzindo a uma investigação das possíveis causas. 
Conclusões: Os desvios encontrados estão abaixo de limites 
de ação adotados noutros centros, o que aumenta o grau de 
confiança na cadeia de tratamento. A experiência deste 
primeiro ano permitiu estabelecer níveis de ação para 
algumas localizações tumorais e tem contribuído para o 
processo contínuo e multidisciplinar de melhoria nos 
procedimentos de posicionamento. 
Palavras chave: dosimetria in-vivo, QA, acidentes em 
radioterapia 
 
Hipofraccionamento no carcinoma do recto 
João Casalta-Lopes (1,2), Inês Nobre-Góis (1), Tania 
Teixeira (1), Mário Rui Silva (1), Margarida Borrego (1), 
Paula Soares (1) 
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; (2) 
Unidade de Biofísica, IBILI – Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra 
 
Introdução: O carcinoma do recto (CR) localmente avançado 
é habitualmente tratado com Radioterapia (RT) seguida por 
Cirurgia. São usados 2 esquemas para irradiação 
neoadjuvante: o longo (EL: 45-50,4Gy/25-28Fr/5-5,5S) 
associado a quimioterapia com cirurgia após 6-8 semanas, e o 
curto (EC: 25Gy/5Fr/1S) com cirurgia habitualmente após 1 
semana. Alguns estudos mostram que maior intervalo entre 
RT EC e cirurgia pode aumentar o efeito de downstaging. 
Objectivos: Avaliar a toxicidade e resposta tumoral em 
doentes portadores de CR submetidos a RT EC neoadjuvante. 
Métodos: Foram incluídos retrospectivamente os doentes 
com CR tratados com RT entre 2002 e 2012, com a dose de 
25Gy/5Fr/1S. A resposta loco regional foi avaliada pelo 
estádio patológico e grau de regressão tumoral de Dworak 
(GRD). Considerou-se alfa=0,05. 
Resultados: Foram incluídos 55 doentes, 70,9% do sexo 
masculino. A idade mediana foi de 79 anos (87,3% com 
idade>=65 anos), 21.8% tinham índice Karnofsky <=80% e 
58,2% distância à margem anal >5cm. O estadiamento 
revelou 87,3% cT3, 65,5% N+ e 20,0% M+. Não se verificou 
toxicidade aguda durante o tratamento. O intervalo de tempo 
mediano RT-cirurgia foi 3 semanas (1-9Semanas); 69,1% dos 
doentes foram submetidos a cirurgia conservadora e 44,7% 
apresentaram complicações pós-operatórias. Verificou-se 
resposta loco-regional (RLR) em 57,4%, com resposta 
patológica completa (RPC) em 6,4%. O GRD foi 0-1 em 

83,0% dos doentes. Um maior intervalo RT-Cirurgia não esteve 
significativamente associado a melhor resposta tumoral, apesar 
de se verificar melhor RLR com intervalo RT-Cir>1Semana 
(p=0,073). Por comparação, os doentes tratados na nossa 
Instituição com RT EL, no mesmo intervalo de tempo, 
apresentaram RPC em 13,6% (p=0,066), RLR em 79,8% 
(p<0,001) e GRD0-1 em apenas 34,0% (p<0,001). 
Conclusão: O EC constitui uma opção para irradiação 
neoadjuvante do recto, com bons resultados terapêuticos, embora 
com respostas inferiores às verificadas nos nossos doentes 
tratados com EL. 
Palavras-chave: Carcinoma do recto, Radioterapia esquema 
curto. 
 
Linfoma da glândula lacrimal tratado com RT de baixa dose 
Catarina Duarte, Ana Amado, Laurentiu Bujor, Isabel Monteiro 
Grillo 
Hospital de Santa Maria 
 
Introdução: O linfoma primário da órbita é uma patologia rara 
(10% dos tumores da órbita e 1% de todos os linfomas não-
Hodgkin (LNH)). Pode atingir a conjuntiva, o aparelho lacrimal, 
pálpebras, úvea e as áreas retrobulbares intra e extracónicas. O 
linfoma da glândula lacrimal (LGL) primário é relativamente 
raro. Responde bem à radioterapia externa (RTE) mas a técnica 
de irradiação é dificultada pela proximidade de órgãos de risco 
com constrangimentos de dose estreitos. Não existe consenso 
quanto à dose/fracionamento ideal do tratamento mas existem 
evidências clínicas da eficácia da RTE de baixa dose no 
tratamento do LNH indolente (1 x 4 Gy ou 4 Gy/2 x 2Gy). 
Objectivo:Reportar o tratamento e os resultados obtidos de 
doentes com LGL, tratados com RTE de baixa dose, em 
monoterapia e após quimioterapia (QT). 
Material e métodos: Foram revistos retrospectivamente os 
processos clínicos de 6 doentes. 
Resultados: Dos seis doentes metade pertenciam ao sexo 
masculino, com idade média de 75 anos (51-86). Follow-up 
mediano de 13 meses (2-24). Todos os doentes apresentavam 
histologia de linfoma do tipo MALT da glândula lacrimal. Quatro 
doentes tinham LGL primário (estadios I-IIAE) e dois LGL no 
contexto de linfoma sistémico (estadio III-IVAE). Efectuaram 
tratamento de RTE conformacional 3D numa DT de 8 Gy em 2 
fracções de 4 Gy em dias alternados. Dois dos doentes 
efectuaram QT prévia (estadio IV – 8xCVP + 4xCHOP; estadio 
III – 8xR-CHOP). Todos os doentes apresentaram resposta 
completa. Foi registada toxicidade aguda com olho seco em todos 
os doentes, um apresentou conjuntivite rádica e dois radiodermite 
palpebral. Nenhum doente apresentou recidiva local. 
Conclusões: A RT é o tratamento de eleição no linfoma da órbita 
localizado. Por ser uma patologia rara são escassos os dados na 
literatura não havendo consenso quanto ao esquema de 
dose/fracionamento ideais. O fraccionamento utilizado nestes 
doentes permitiu um bom controlo local sem toxicidade 
importante. 
Palavras chave: Linfoma da glândula lacrimal; Linfoma não-
Hodgkin; Linfoma MALT; Órbita; Radioterapia 
 
O papel da radiocirurgia no glomus jugulare – revisão de 15 
casos 
Beatriz Matos Nunes, Ana Catarina Duarte, Ana Amado, 
Laurentiu Bujor, Isabel Monteiro Grillo 
Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria 
 
Introdução: Glomus jugulare (GJ) é um tumor raro (incidência 
anual 1 caso:1.3 milhões de habitantes), de crescimento lento, 
silencioso, e frequentemente de diagnóstico tardio. A opção 
terapêutica depende de vários factores, nomeadamente, volume, 
localização, idade, comorbilidades e preferência do doente (dt). 
Objectivo: Os autores apresentam o follow up (FU) de 15 casos 
de GJ, documentando controlo local (CL) e toxicidade tardia 
(TT), após tratamento com radiocirúrgia estereotáxica (SRS). 



Material e métodos: Revisão retrospectiva de 15 dts (12 sexo 
feminino, 3 sexo masculino), idade mediana 60 anos (39-77 
anos), diagnóstico de GJ, submetidos a SRS, entre 1997 e 
2005. SRS foi realizada em monoterapia (40%), por 
irressecabilidade do tumor, contraindicação cirúrgica, ou 
preferência do doente; ou como terapêutica de resgate (60%), 
por doença residual ou recorrente após terapêutica cirúrgica e 
embolização. O volume tumoral mediano foi de 7.1 cc (2.3-
17.6 cc); a dose marginal mediana de 14 Gy (12-16 Gy) e a 
dose máxima mediada de 18 Gy (15-20 Gy). CL avaliado 
através do exame imagiológico com ressonância magnética  
RMN). TT documentada segundo a escala da RTOG. 
Resultados: FU mediano de 10.8 anos (2.7-15.1 anos), 13 dts 
vivos sem progressão de doença local (lesão estável ou com 
redução de volume em exame de RMN); 1 dt falecido por 
intercorrência; 1 dt desaparecido de seguimento. TT: 14 dts 
apresentaram melhoria dos efeitos adversos, relacionados 
com os pares cranianos VII, VIII, IX, X,XI, XII, prévios à 
radioterapia; 1 dt desenvolveu hipoacúsia marcada do ouvido 
homolateral, 7 anos após tratamento. 
Conclusões: Uma abordagem terapêutica adequada permite 
uma longa sobrevida livre de doença sem toxicidade 
importante. Nesta revisão, os autores focam a eficácia da 
radiocirurgia em casos selecionados de dts, associada a um 
bom controlo local e a um perfil de toxicidade pouco 
frequente mas tardio. 
Palavras chave: glomus jugulare, radiocirurgia 
 
Optimização do uso de bolus na radioterapia externa da 
mama 
Ana Rita Figueira, Armanda Monteiro, Anabela Duarte, 
Maria José Fontes, Patrícia Varzim, Pedro Meireles, Gabriela 
Pinto 
Centro Hospitalar de São João, EPE  
 
Introdução: O uso de bolus na irradiação externa da mama é 
por vezes necessário para assegurar um nível adequado de 
dose na pele. Usualmente o doente realiza uma TC de 
planeamento sem o bolus que depois é adicionado no  sistema 
de planeamento de acordo com a distribuição de dose 
pretendida. No entanto, em grande parte das situações, a sua 
posição real difere da posição ideal utilizada no planeamento 
dosimétrico do tratamento. 
Objectivo: Foi objectivo deste trabalho comparar a 
distribuição de dose utilizando um bolus fictício e ideal 
introduzido no sistema de planeamento, com a distribuição de 
dose na situação em que os doentes fazem o TC de 
planeamento já com o bolus posicionado e este é incorporado 
no contorno externo do doente. 
Materiais e Métodos: Foi seleccionado um grupo de doentes 
que realizou TC de planeamento com bolus. As imagens 
desta TC foram duplicadas e numa versão o bolus foi 
incluído no contorno externo do doente, e na outra não. Com 
base nestas últimas imagens, foi feito um plano de tratamento 
utilizando o bolus do sistema de planeamento. Este plano foi 
depois transferido sem alterações para as imagens de TC 
obtidas com o bolus real. A comparação entre as duas 
situações foi feita comparando as doses mínimas, máximas e 
médias nos volumes do CTV e PTV.  
Resultados: Em todos os doentes se verificaram diferenças 
entre os dois planos de tratamento. No entanto, apenas num 
número reduzido de doentes as diferenças foram consideradas 
significativas. 
Conclusões: O cálculo da distribuição de dose com o bolus 
introduzido pelo sistema de planeamento pode levar uma 
avaliação incorrecta da dose na pele e consequente sub ou 
sobre-irradiações. O planeamento dosimétrico deverá 
preferencialmente ser feito sobre imagens adquiridas com o 
bolus real já posicionado sobre o doente, principalmente em 
situações em que a superfície é irregular e não se consegue 
assegurar um bom contacto com a pele.  

Palavras-chave: mama, bolus, radioterapia externa 
 
Plesioterapia com alta taxa de dose 
A. Pereira, T. Amélia, M. Gomes, R. Pirraco, I. Ribeiro, N. Stas, 
L. Trigo, J. Lencart 
IPO Porto 
 
Objectivo: Neste resumo pretende-se mostrar alguns dos 
tratamentos efectuados no tratamento de lesões superficiais da 
pele em tratamentos de braquiterapia (BT) com alta taxa de dose 
(ATD).  
Material e métodos: As zonas tratadas foram faciais (dorso nasal, 
bochecha, e pálpebra) e toráxica (região supra-axilar e 
inframamária). O método de planeamento foi idêntico, à 
excepção da pálpebra. Iniciou-se com a identificação das lesões 
com um marcador rádio-ópaco, seguido da imobilização do 
paciente através de mascara termo-moldável, e por último a 
colocação dos cateteres plásticos sobre a mascara na zona da 
lesão. No caso da pálpebra, usou-se um molde com um único 
cateter aplicado em cima da lesão, e sob a pálpebra colocou-se 
uma protecção ocular. A partir das imagens obtidas na TAC, o 
planeamento é efectuado tendo em conta o PTV e as doses nos 
órgãos de risco (OAR´s). A prescrição foi efectuada a  pontos a 0 
e a 3mm de profundidade. As distâncias entre cateteres foram de 
10mm. Foram utilizados protectores oculares em todos os 
tratamentos efectuados na face. 
Resultados: São mostrados os planos dosimétricos dos quatro 
casos em análise, onde se incluíram os seguintes parâmetros: 
pontos de prescrição de dose (PTV), fraccionamento, doses nos 
OAR´s, bem como as doses biologicamente equivalentes.  
Conclusões: A plesioterapia com ATD pode ser uma boa opção 
no tratamento de lesões superficiais da pele, em lesões faciais e 
torácicas. Devido ao enorme gradiente de dose em profundidade, 
característica das fontes de 192Ir usadas em BT, obtém-se uma 
boa poupança dos tecidos sãos adjacentes. Devido ás 
características moldáveis das mascaras e aplicadores, podem-se 
tratar lesões em zonas irregulares, com a garantia de fixação dos 
cateteres e de óptima reprodução intrafracções.  
Palavras chave: Braquiterapia, ATD, pele, metástases 
 
Radioterapia curativa no carcinoma glótico estádio I 
Inês Nobre-Góis(1), João Casalta-Lopes(1,2), António Silva(1), 
Miguel Jacobetty(1) 
(1) Serviço de Radioterapia, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra; (2) Unidade de Biofísica, IBILI – Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra 
 
Introdução: O carcinoma glótico (CG) é habitualmente detectado 
de forma precoce pelo aparecimento de disfonia. A Radioterapia 
(RT) representa uma das estratégias terapêuticas preferidas no 
tratamento do CG em estádio inicial. A preservação de órgão é 
uma vantagem reconhecida em relação a outras modalidades 
terapêuticas, com controlo loco-regional sobreponível. 
Objectivo: Avaliar os resultados de doentes portadores de CG 
estádio I (CGEI) tratados com RT curativa. 
Material e método: Foram analisados retrospectivamente os 
doentes com carcinoma epidermóide tratados com RT curativa na 
nossa Instituição entre 2002 e 2009. Na irradiação glótica foi 
administrada uma dose total de 66-70Gy/33-35Fr/6,5-7S. A 
resposta local foi avaliada clinicamente; as sobrevivências pelo 
método de Kaplan-Meier. Considerou-se alfa=0,05. 
Resultados: Incluídos 42 doentes; 90,5% do sexo masculino, 
73,8% com hábitos tabágicos; idade mediana 59,5 anos. A 
disfonia foi o sintoma de apresentação mais comum (duração 
mediana 6 meses). 81,0% dos doentes eram cT1a. Todos os 
doentes realizaram RT numa só fase, 92,8% com 66Gy, e 7,1% 
com 70Gy; tempo total de tratamento (OTT) mediano 47 dias. 
Durante o tratamento, identificou-se radiodermite (100%), 
disfonia (78,5%) e disfagia (59,6%). A longo prazo, ocorreu 
disfonia residual em 47,6% dos doentes. Foram detectados 
segundos tumores em 9,5%(faringe, pulmão, próstata, linfoma 



SNC). A sobrevivência livre de doença loco-regional 
(SLDLR) foi 82,9% e 80,1% aos 3 e 5 anos, respectivamente. 
4 doentes apresentaram persistência de doença. A maioria dos 
doentes com recidiva/persistência foi tratada com cirurgia 
conservadora. A sobrevivência livre de laringectomia 
total(SLLT) foi 95,2% aos 3 anos, e 92,4% aos 5 anos. O 
OTT mostrou impacto significativo na SLLT(p=0,037). A 
sobrevivência global específica de doença(SGED) foi 100% e 
93,8%, aos 3 e 5 anos, respectivamente. 
Conclusões: A RT permite elevadas SLDLR e SGED em 
doentes com CGEI, com preservação de órgão. O OTT tem 
impacto na SLLT. 
Palavras-chave: Carcinoma glótico, Estádio I, Radioterapia 
curativa. 
 
Radioterapia estereotáxica pulmonar em doentes com 
tumor primitivo do pulmão em estadio inicial: análise 
retrospectiva. 
Labareda M ; Costa P. ; Maldonado I. 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
 
Resumo: Objectivo:Os autores apresentam a sua experiência 
e casuística de 13 doentes com tumores primitivos do pulmão 
tratados por radioterapia estereotáxica pulmonar, fazendo 
uma breve revisão da literatura e dos resultados publicados. 
Material e métodos:No período compreendido entre Junho de 
2011 e Novembro de 2012, foram tratados por estereotaxia 
13 doentes com tumores primários de pulmão, em estadio 
incial, sem indicação cirúrgica. Foi realizado o seguimento 
destes doentes e avaliada a resposta ao tratamento de acordo 
com os critérios RECIST e PRECIST, bem como a incidência 
de efeitos secundários relativos a esta técnica. 
Resultados:Os 13 doentes tratados foram diagnosticados com 
tumor primitivo do pulmão de não-pequenas células, em 
estadios I e II. Onze dos doentes foram considerados 
inoperáveis em consulta multidisciplinar; dois dos doentes 
recusaram cirurgia de intuito curativo. A média de idades foi 
de 74.9 anos, sendo 2 dos doentes do sexo feminino e 11 do 
sexo masculino. Com tempo médio de seguimento de 11 
meses (mínimo de 3 meses e máximo de 19 meses), em 3 dos 
doentes verificou-se resposta parcial da doença, 4 doentes 
tinham doença estável, e num doente registou-se progressão 
de doença. Em 5 doentes não nos foi possível obter todos os 
resultados de seguimento até à data. Os doentes tratados 
encontram-se vivos, sem demonstração de toxicidade 
pulmonar mensurável. 
Conclusões:A radioterapia estereotáxica pulmonar é um 
método seguro de abordagem radical no tratamento de 
doentes com tumor do pulmão sem condição cirúrgica, 
apresentando a nossa série baixa toxicidade à terapêutica 
efectuada, estando a evolução clínica e imagiológica avaliada 
de acordo com as séries publicadas na literatura. 
Palavras chave: Radioterapia exterotáxica pulmonar, tumor 
pulmão, estadio incial 
 
(Re)descobrindo a Radioterapia em doença benigna – o 
papel no craniofaringioma 
Beatriz Matos Nunes, Laurentiu Bujor, Ana Catarina Duarte, 
José Miguéns, Isabel Monteiro Grillo 
Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria 
 
Introdução: O craniofaringioma é um tumor benigno, com 
uma alta taxa de sobrevivência, contudo uma elevada 
recorrência após a cirurgia é igualmente observada. 
Objectivo: Documentar controlo local (CL) e toxicidades 
aguda (TA) e tardia (TT) após radioterapia externa (RTE) 
num grupo de doentes (dts) com craniofaringioma. Material e 
métodos: Análise retrospetiva de 17 dts, 12 sexo masculino e 
5 sexo feminino, idade mediana 23 anos (7-72), com 
craniofaringioma entre Dezembro de 2002 e Março de 2010, 
submetidos a RTE (estereotáxica – 12 dts, conformacional – 

5 dts). RTE foi realizada após ressecção cirúrgica, como 
terapêutica adjuvante ou de resgate, num intervalo mediano de 4 
meses (1-13). Todos os dts foram planeados com base em exames 
de ressonância magnética crâneoencefálica (RMN). O 
racionamento foi convencional, com menos de 2 Gy/fração, cinco 
dias por semana, com dose total mediana de 54 Gy. O follow-up 
(FU) consistiu na história clínica, avaliação laboratorial, exame 
oftalmológico e RMN. A toxicidade foi avaliada de acordo com a 
escala da RTOG. 
Resultados: RTE foi bem tolerada, sem efeitos adversos graves 
(TA G3 ou G4). Com FU mediano de 57 meses (5-120), 1 dt foi 
perdido; 3 dts apresentaram progressão do tumor, documentada 
por RMN, 24 a 35 meses após a RTE, e foram submetidos a nova 
decisão terapêutica. Funções endócrinas e visuais mantiveram-se 
estáveis em todos os dts; em 25% dos dts (4), todos com idade 
inferior a 15 anos, foi documentada afetação tardia, ligeira, da 
aprendizagem e da memória a curto prazo. 
Conclusões: Esta análise retrospetiva apresenta CL de 87,5% 
após a RTE, sem escalada de sintomas, sendo os deficits 
neurocognitivos tardios os únicos efeitos adversos importantes 
documentados. De acordo com a iteratura, a nossa revisão 
demonstra o papel da RT na diminuição da taxa de recorrência 
após a cirurgia com a manutenção da qualidade de vida.  
Palavras chave: radioterapia, craniofaringioma 
 
Tempos de espera em doentes com cancro da mama: do 
diagnóstico à terapêutica 
Catarina Pragana, Adelaide Ferreira, Sara Carmelo, Inês Matos, 
Filipe Moura, Filipa Sousa, Ana Alegria, Nuno Labaredas, Julieta 
Silva, Rui P Rodrigues 
Hospital CUF Descobertas 
 
Resumo: Introdução: Há uma relação linear entre o tempo de 
espera e a progressão tumoral, sendo o aumento do tempo para o 
primeiro tratamento (e tratamentos subsequentes) inversamente 
proporcional à probabilidade de obter melhores resultados, 
havendo um aumento superior a 30% no risco de morte por 
cancro em doentes com atrasos superiores a 3 meses no início da 
terapêutica. Tempos de espera demasiado extensos entre a 
suspeita de diagnóstico e a primeira abordagem  terapêutica 
podem por em causa os objectivos de um plano de rastreio bem 
organizado. 
Objectivo: Avaliar o tempo de espera entre o diagnóstico e as 
várias terapêuticas subsequentes em doentes com cancro da 
mama que foram submetidos a radioterapia numa unidade de 
radioterapia. 
Materiais e métodos: Foram consultados 303 processos clínicos 
de doentes com cancro da mama que realizaram radioterapia 
entre Janeiro de 2011 e Fevereiro de 2012. Destes, 209 foram 
referenciados por instituições públicas e 94 por privadas. Foram 
registadas as datas de: mamografia, biópsia, cirurgia, primeiro e 
último ciclo de QT e início da RT.  Foram incluidos casos com 
diferentes sequências terapêuticas (p.e. cirurgia-radioterapia; 
cirurgia-quimioterapia-radioterapia), e os resultados obtidos por 
análise de subgrupos. 
Resultados: O tempo médio de espera entre a realização da 
mamografia e a biópsia é de 23 dias (n=231); o tempo médio de 
espera para a primeira abordagem terapêutica após a biopsia é de 
55 dias para a cirurgia (n=234) e 73 dias para o primeiro ciclo de 
quimioterapia (n=30). Os tempos médios de espera entre actos 
terapêuticos subsequentes foi de 33 dias entre o último ciclo de 
quimioterapia e a radioterapia (n=145) e 64 dias entre a cirurgia e 
a radioterapia (n=153). Nas doentes tratadas com cirurgia e 
radioterapia, o tempo médio de espera entre a mamografia com 
suspeita de diagnóstico e a cirurgia foi em média de 82 dias 
(n=96), com cerca de 30% das doentes sujeitas a um tempo de 
espera superior a 100 dias para a primeira intervenção 
terapêutica. 
Conclusões: Os tempos observados são demasiado longos, 
relativamente às recomendações. É fundamental implementar 
medidas para minimizar os tempos entre os diversos passos, 



desde a primeira queixa até ao último tratamento, sendo 
importante identificar os pontos críticos do sistema para que 
estes possam ser abordados individualmente, através da 
afectação de recursos ou reorganização do sistema. 
Palavras-chave: cancro da mama; radioterapia; quimioterapia; 
cirurgia; tempos de espera 
 
Tratamento curativo do Cancro do Recto estadio IV 
Isabel Reis, Manuel Magalhães, Franklim Marques, Nuno 
Sousa, Olga Sousa 
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto, 
Centro Hospitalar do Porto 
 
Introdução: Aproximadamente 20% dos doentes com cancro 
retal apresentam metastização à distância ao diagnóstico, 
havendo a possibilidade 
de tratamento curativo em cerca de 10 a 25% destes. 
Objectivo:Avaliar a eficácia do tratamento de intenção 
curativa em doentes com cancro do reto metastizado. 
Material e métodos:Coorte retrospetivo de doentes com 
cancro rectal estadio IV, tratados com intuito curativo, entre 
2002 e 2011, em duas instituições. Os doentes foram 
agrupados em 2 grupos (1 - RT prévia ao tratamento 
sistémico; 2 - RT após o tratamento sistémico). Os autores 
caraterizam a população e estudam a eficácia terapêutica pela 
estimação da sobrevivência aos 2 anos. 
Resultados:Identificados 41 doentes (grupo 1 = 31 doentes; 
grupo 2 = 10 doentes). A idade mediana foi de 57 anos, com 
predomínio do sexo masculino (76%). A maioria apresentava 
estadio IVA (83%), e o local de metastização mais frequente 
foi o fígado (78%). Verificou-se grande heterogeneidade na 
sequência de modalidades terapêuticas (22 sequências em 41 
doentes). A taxa de remissão completa foi de 51% (com 
diferença entre os 2 grupos, p=0,16; grupo 1=58%, grupo 
2=30%). A sobrevivência aos 2 anos foi de 49% (IC95% 33 ; 
65). O grupo 1 apresentou sobrevivência aos 2 anos de 45% 
(IC95% 25 ; 65), e o grupo 2, 60% (IC95% 30 ; 90), p=0,69. 
Nos doentes com remissão completa a sobrevivência aos 2 
anos foi de 60% (IC95% 36 ; 84), e a sobrevida mediana foi 
de 38 meses. 
Conclusões:Os doentes com cancro de recto metastizado e 
doença potencialmente ressecável representam um desafio 
clínico, evidenciado pela heterogeneidade terapêutica 
identificada. Nos doentes que atingiram remissão completa, a 
sobrevida mediana foi superior à esperada para doentes com 
cancro colorretal metastizado, pelo que uma estratégia 
agressiva é justificada em doentes oligometastizados. 
Palavras chave: Cancro de reto metastizado, 
tratamento curativo, radioterapia 
 
Tratamento de Linfoma MALT Gástrico com 
Radioterapia 
Catarina Travancinha, Rute Pocinho, Luisa Mirones, Telma 
Antunes, Margarida Roldão 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
 
Introdução: O linfoma MALT (Mucosa-associated lymphoid 
tissue) é considerado uma entidade clinicopatológica distinta, 
que pode afectar diversos órgãos. O linfoma MALT do 
estômago é o mais comum e encontra-se muito associado a 
infecção por Helicobacter pylori. 
Objectivos: Este trabalho pretende avaliar a resposta e 
toxicidade da Radioterapia (RT) nestes linfomas. 
Material e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com 
diagnóstico de MALT gástrico, tratados entre Janeiro 2011 e 
Janeiro 2013. Foram avaliadas as toxicidades agudas e tardias 
(RTOG), a resposta ao tratamento e a sobrevida livre de 
doença. 
Resultados: Onze doentes avaliados: 2 tratados fora do 
serviço, 1 desistiu do tratamento e 2 não tinham terminado o 
tratamento à data da avaliação, sendo excluídos. Seis doentes 

foram incluídos, 2 homens e 4 mulheres, com uma mediana de 
idades de 54 anos (43 a 79). Cinco encontravam-se no estadio 
IE1 e 1 no estadio IIE1 (Ann Arbor). 
Todos realizaram erradicação do Helicobacter pylori seguida de 
RT3D com a dose de 30Gy sobre estômago e gânglios 
perigástricos (3 com fracionamento convencional e 3 a 
1.5Gy/fracção). Follow-up mediano de 6 meses (1 a 24), 
observando-se resposta completa em todos os doentes, sendo a 
sobrevida livre de doença 100%. O tratamento foi bem tolerado, 
documentando-se toxicidade aguda gastro-intestinal grau I em 2 
doentes e grau II em 2 doentes. Apenas se observou toxicidade 
tardia grau I em 2 doentes (gastrite crónica ligeira). A toxicidade 
aguda grau II e tardia documentada observou-se apenas no grupo 
que realizou fracionamento convencional. 
Conclusão: Estes resultados, apesar de não significativos, 
sugerem que o tratamento destes linfomas com RT é seguro e 
eficaz. O fracionamento a 1.5Gy/fracção parece ser igualmente 
eficaz, mostrando uma vantagem na toxicidade. Uma amostra 
maior e um follow-up mais alargado serão necessarios para que 
se retirem mais conclusões. 
Palavras-chave: Linfoma não Hodgkin, MALT, estômago, 
Radioterapia 
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