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RESUMO
Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer e recebe a prescrição de tratamento
com radioterapia, é necessário traçar um plano de tratamento. Para isso, o paciente é
submetido a um exame de tomografia computadorizada 3D, com o intuito de delinear os
órgãos afetados pelo tumor. Com base nas imagens tomográficas, o médico oncologista é
capaz de prever a distribuição das doses de radiação ao longo do corpo do paciente. No
final da década de 1990, foi desenvolvida uma técnica de radioterapia denominada IMRT
(Intensity Modulated Radiation Therapy, Radioterapia de Intensidade Modulada), cujo
objetivo é concentrar doses elevadas de radiação somente nas regiões tumorais, poupando
ao máximo os órgãos saudáveis adjacentes. A IMRT é baseada em aceleradores lineares
e utiliza múltiplos feixes de radiação angulares e de intensidades não uniformes, aliado
ao uso de métodos matemáticos de otimização para determinar a distribuição ótima das
doses de radiação.

Dentre as diversas variantes da técnica IMRT, adotamos, neste trabalho, a variante
BAO (Beam Angle Optimization, ou Otimização dos Ângulos de Feixes). No BAO, dado
um conjunto inicial de feixes de radiação candidatos, o objetivo é determinar quais são os
feixes ótimos, ou seja, aqueles que terão contribuição significativa para o planejamento
do tratamento. Para resolver o problema de otimização associado, utilizamos um método
denominado Minimização ℓ2,1 Adaptativa. Nessa dissertação, fazemos uma análise compa-
rativa entre alguns planejamentos de tratamento para o câncer de próstata obtidos com
este método, partindo de vários conjuntos diferentes de feixes candidatos.

Palavras-chave: Otimização Não Linear, Planejamento de Dosagem Radioterápica, Ra-
dioterapia de Intensidade Modulada, Otimização dos Ângulos de Feixe.





ABSTRACT
When a person is diagnosed with cancer and receives the prescription of treatment with
radiotherapy, it is necessary to draw up a treatment plan. For this, the patient undergoes
a 3D computed tomography scan, in order to delineate the organs affected by the tumor.
Based on tomographic imaging, the oncologist is able to predict the distribution of radi-
ation doses throughout the patient’s body. In the late 1990s, a radiotherapy technique
called IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) was developed, which aims to
concentrate high doses of radiation only in the tumor regions, sparing as much as possible
the adjacent healthy organs. The IMRT is based on linear accelerators and uses multiple
beams of angular radiation and non-uniform intensities along with the use of mathematical
optimization methods to determine the optimal distribution of radiation doses.

Among the several variants of the IMRT technique, we adopted, in this work, the BAO
(Beam Angle Optimization) variant. In the BAO, given an initial set of candidate radiation
beams, the objective is to determine which of them are optimal, that is, those beams that
will have a significant contribution to the treatment planning. To solve the associated
optimization problem, we use a method called Adaptive ℓ2, 1-Minimization. We will make
a comparative analysis between some treatment plans for prostate cancer obtained with
this method, starting from several different sets of candidate radiation beams.

Keywords: Nonlinear Optimization, Radiotherapic Dosing Planning, Intensity Modulated
Radiation Therapy, Beam Angle Optimization.
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INTRODUÇÃO

Quando um paciente é diagnosticado com câncer e recebe a prescrição de um
tratamento radioterápico, é necessário planejá-lo, o que é feito com base em imagens
de tomografia computadorizada, nas quais o tumor e os órgãos afetados são delineados.
Este planejamento de tratamento descreve as configurações personalizadas da distribuição
prevista das dosagens radioterápicas, que podem ser obtidos por meio de problemas de
otimização multicritério, que são não-lineares, não-convexos, de natureza combinatória e
de grande porte.

Há várias décadas, o tratamento do câncer via radioterapia vem sendo aplicado.
Por meio da radiação, as células tumorais devem ser eliminadas, mas a destruição das
células vizinhas saudáveis é evitada. Tendo este objetivo em mãos, no final da década
de 1990, foi desenvolvida uma modalidade de radioterapia denominada Radioterapia
de Intensidade Modulada (IMRT - Intensity Modulated Radiation Therapy), que tem
o objetivo de produzir planejamentos de tratamento nos quais altas doses de radiação
são concentradas apenas nas regiões tumorais, poupando ao mesmo tempo os órgãos
saudáveis vizinhos. Existem algumas variantes da modalidade IMRT, dentre as quais
podemos destacar a BAO (Beam Angle Optimization, ou "Otimização do Ângulo de
Feixes") (CARLSSON; KRANTZ, 2005), a VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy,
ou "Arcoterapia Volumétrica Modulada") (OTTO, 2008), a SBRT (Stereotactic Body
Radiation Therapy, ou "Radioterapia Estereotáxica Corporal") (YARMAND; WINEY;
CRAFT, 2013) e a DAO (Direct-Aperture Optimization, ou "Otimização de Abertura
Direta") (SHEPARD et al., 2002). Estas abordagens são modeladas como problemas de
otimização não-convexos e que têm natureza combinatória, de modo que são empregados
métodos de otimização heurísticos para resolvê-los.

A modalidade de radiação IMRT tem sido usada principalmente em casos de câncer
de próstata e de câncer de cabeça e de pescoço. Para o planejamento do tratamento
radioterápico do câncer de próstata, esta técnica permite a aplicação de altas doses ao
órgão alvo, ao mesmo tempo em que o reto e a bexiga recebem doses bastante reduzidas.
Já nos casos de câncer de cabeça e de pescoço (que incluem a amígdala, a faringe e
a nasofaringe), os planejamentos obtidos via a IMRT permitem a redução das doses
administrada nos tecidos não afetados, como medula espinhal, glândulas salivares e nervos
(OELFKE; BORTFELD, 1999).

A obtenção de um planejamento de tratamento radioterápico é um processo bastante
complexo e, em várias situações, isto é feito por meio de um planejamento direto, ou seja,
por um processo de tentativa e erro. Neste caso, é definida uma configuração de distribuição
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das dosagens radioterápicas, e estas doses são calculadas. O planejamento é encerrado
quando as doses obedecem à prescrição médica. Caso contrário, este processo deverá ser
continuado por meio da alteração manual de alguns dos parâmetros da configuração inicial,
até que as doses prescritas sejam satisfeitas. Já no planejamento inverso, o objetivo é
encontrar uma distribuição ótima das doses de radiação, também de acordo com as doses
prescritas. A modalidade IMRT é um exemplo de técnica de planejamento inverso.

Estudamos a formulação do problema BAO para a obtenção dos planejamentos de
tratamento radioterápico. O objetivo é escolher os ângulos ótimos de feixes de radiação
emitidos por um acelerador linear, dentre um conjunto inicial de feixes candidatos que
são igualmente espaçados. Tendo em mãos a solução do problema BAO, resolvemos um
segundo problema de otimização, denominado otimização dos mapas de fluência (FMO,
Fluence Map Optimization), no qual o objetivo é minimizar o desvio entre as doses de
radiação prescritas e as doses calculadas. Para analisar a distribuição das doses de radiação
obtidas na solução deste problema, é utilizado um gráfico denominado histograma de dose-
volume (DVH, Dose-Volume Histogram), que nos permite visualizar qual a porcentagem
do volume de um determinado órgão recebeu uma certa dosagem de radiação. Assim, caso
seja necessário, é possível modificar o planejamento inicial, com o intuito de melhorar a
qualidade do tratamento.

Neste trabalho, o problema BAO é resolvido por meio do Método de Minimização ℓ2, 1

Adaptativa, proposto por (JIA et al., 2011). Este método consiste na busca por uma solução
esparsa para o problema BAO, ou seja, dado um conjunto inicial de feixes de radiação
candidatos, seleciona-se um número pequeno de feixes que efetivamente contribuem para o
planejamento de tratamento. Isto é feito por meio da introdução de uma função objetivo
que leva em consideração o desvio entre as doses prescritas e calculadas, e também de um
termo de penalização que faz com que os feixes de pouca contribuição sejam eliminados do
planejamento de tratamento. Os parâmetros de penalização correspondentes a cada feixe
são atualizados de maneira adaptativa. Após a seleção dos feixes ótimos, (JIA et al., 2011)
propõem a resolução do problema FMO, com o intuito de minimizar os desvios entre as
doses prescritas e calculadas, por meio de um método baseado no método do gradiente.

O trabalho está estruturado da seguinte forma. No Capítulo 1, apresentamos uma
breve revisão de alguns conceitos de otimização não linear irrestrita. Já no Capítulo
2, descrevemos a técnica IMRT, a sua aplicação aos casos de câncer de próstata, e
apresentamos os problemas BAO e FMO. O Método de Minimização ℓ2, 1 Adaptativa é
introduzido no Capítulo 3. No Capítulo 4, apresentamos os resultados obtidos com este
método em alguns cenários de planejamento de tratamento radioterápico, para um caso
de câncer de próstata. Finalmente, no capítulo 5, temos as conclusões obtidas a partir dos
resultados do capítulo anterior.
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Capítulo 1
CONCEITOS BÁSICOS DE OTIMIZAÇÃO

Neste capítulo, apresentamos alguns conceitos básicos de otimização, que serão
importantes para o desenvolvimento deste trabalho. O leitor interessado em maiores
detalhes sobre este assunto poderá consultar, por exemplo, (FRIEDLANDER, 1994),
(MARTINEZ; SANTOS, 1995), (LUENBERGER, 1997), (BERTSEKAS, 2014).

1.1 Conceitos básicos de otimização não linear irrestrita

Um problema de otimização pode ser escrito como

min 𝑓(𝑥)

s.a. 𝑥 ∈ 𝑆,
(1.1)

em que 𝑓 : R𝑛 → R é a função objetivo e 𝑆 ⊂ R𝑛 é o conjunto viável . Se tivermos 𝑆 = R𝑛 ,
dizemos que o problema (1.1) é irrestrito.

Se 𝑥* ∈ 𝑆, dizemos que 𝑥* é um ponto viável para o problema (1.1). Caso contrário,
dizemos que 𝑥* é um ponto inviável para o problema em questão.

Para qualquer norma vetorial em R𝑛 , uma vizinhança de 𝑥* ou uma bola aberta
com centro em 𝑥* e raio 𝛿 > 0 é definida como o conjunto

𝐵(𝑥*, 𝛿) = {𝑥 ∈ R𝑛 | ‖𝑥− 𝑥*‖ < 𝛿} .

Vamos definir, agora, o que é um minimizador local e um minimizador global para
o problema (3.1).

Definição 1.1. Um ponto 𝑥′ ∈ R𝑛 é um minimizador local de 𝑓 em 𝑆 se e somente se
existe 𝜀 > 0 tal que 𝑓(𝑥′) ≤ 𝑓(𝑥) para todo 𝑥 ∈ 𝐵(𝑥′, 𝜀)) ∩ 𝑆. Se 𝑓(𝑥′) < 𝑓(𝑥) para todo
𝑥 ∈ 𝐵(𝑥′, 𝜀))∩ 𝑆, tal que 𝑥 ̸= 𝑥

′ dizemos que 𝑥′ é um minimizador local estrito de 𝑓 em 𝑆.
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Definição 1.2. Um ponto 𝑥′ ∈ R𝑛 é um minimizador global de 𝑓 em 𝑆 se e somente se
𝑓(𝑥′) ≤ 𝑓(𝑥) para todo 𝑥 ∈ 𝑆. Se 𝑓(𝑥′) < 𝑓(𝑥) para todo 𝑥 ∈ 𝑆 tal que 𝑥 ̸= 𝑥

′ , dizemos
que 𝑥

′ é um minimizador global estrito de 𝑓 em 𝑆 .

As definições de maximizadores locais, locais estritos, globais e globais estritos de
𝑓 no conjunto viável 𝑆 são feitas de forma totalmente análoga, trocando ” ≤ ” por ≥ e <

por >.

Definição 1.3. Dizemos que uma função 𝑓 : R𝑛 → R é de classe 𝐶𝑘 se 𝑓 e todas as suas
derivadas parciais de ordem menor ou igual a 𝑘 forem contínuas.

Definição 1.4. Seja 𝑓 : R𝑛 → R uma função de classe 𝐶1 . Dizemos que 𝑥* ∈ R𝑛 é um
ponto estacionário para o problema irrestrito min 𝑓(𝑥) se ∇𝑓(𝑥*) = 0 .

Definição 1.5. Seja 𝑓 : R𝑛 uma função de classe 𝐶1 e 𝑥
′ um ponto estacionário de

𝑓 . Dizemos que 𝑥
′ ∈ R𝑛 é um ponto de sela de 𝑓 quando, para todo 𝜀 > 0 , existem

𝑦, 𝑧 ∈ 𝐵(𝑥′
, 𝜀) tais que 𝑓(𝑦) < 𝑓(𝑥′) < 𝑓(𝑧) .

1.2 Condições de otimalidade para problemas irrestritos
Consideremos uma função 𝑓 : R𝑛 → R e o problema irrestrito

min 𝑓(𝑥). (1.2)

A seguir, apresentaremos as condições necessárias de otimalidade de primeira e
de segunda ordem e as condições suficientes de otimalidade de segunda ordem para o
problema irrestrito (1.2).

Teorema 1.6. (Condições Necessárias de Primeira Ordem - CN1)
Seja 𝑓 : R𝑛 → R uma função de classe 𝐶1. Se 𝑥′ é um minimizador local de 𝑓 então,

▽𝑓 (𝑥′) = 0.

Demonstração. Seja 𝑔 : R→ R dada por 𝑔(𝜆) = 𝑓(𝑥′ + 𝜆𝑧), onde 𝑧 ∈ R𝑛 qualquer. Como
𝑥′ é minimizador local de 𝑓, então 𝜆′ = 0 é minimizador local de 𝑔(𝜆). Então, do cálculo
em uma variável, sabemos que 𝑔′(0) = 0.

Note que 𝑔′(𝜆) = ▽𝑓(𝑥′ + 𝜆𝑧)𝑇 𝑧. Logo, 0 = 𝑔′(0) = ▽𝑓(𝑥′)𝑇 𝑧, donde concluímos
que ▽𝑓(𝑥′) é ortogonal a qualquer vetor 𝑧 ∈ R𝑛. Portanto, ▽𝑓(𝑥′) = 0. �
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Teorema 1.7. (Condições Necessárias de Segunda Ordem - CN2)
Seja 𝑓 : R𝑛 → R uma função de classe 𝐶2. Se 𝑥′ é um minimizador local de 𝑓, então:

i) ▽𝑓 (𝑥′) = 0;

ii) ∇2𝑓(𝑥′) é semidefinida positiva (ou seja, 𝑑𝑇∇2𝑓(𝑥′)𝑑 ≥ 0 para todo 𝑑 ∈ R𝑛) .

Demonstração. Fixado 𝑧 ∈ R𝑛 arbitrário, considere a função auxiliar 𝑔 : R→ R, 𝑔(𝜆) =
𝑓(𝑥′ + 𝜆𝑧). Temos que

𝑔′(𝜆) = ▽𝑓(𝑥′ + 𝜆𝑧)𝑇 𝑧 e 𝑔′′(𝜆) = 𝑧𝑇 ▽2 𝑓(𝑥′ + 𝜆𝑧)

Sabemos que se 𝑥′ é minimizador local de 𝑓, então 𝜆′ = 0 é minimizador local de 𝑔.

Logo, pela condição necessária de primeira ordem provada acima, temos que ▽𝑓 (𝑥′) = 0.

Logo, pelas condições necessárias de otimalidade de segunda temos que 𝑔′′(0) ≥ 0, ou
seja, 𝑧𝑇 ▽2 𝑓(𝑥′)𝑧 ≥ 0. Como 𝑧 ∈ R𝑛 é arbitrário (porém, fixo), concluímos que ▽2𝑓(𝑥′) é
semi-definida positiva. �

Teorema 1.8. (Condições Suficientes de Segunda Ordem - CS2)
Seja 𝑓 : R𝑛 → R uma função de classe 𝐶2 . Se:

i) ∇𝑓(𝑥′) = 0

ii) ∇2𝑓(𝑥′) é definida positiva (ou seja, 𝑑𝑇∇2𝑓(𝑥′)𝑑 > 0 para todo 0 ̸= 𝑑 ∈ R𝑛)

então 𝑥* é minimizador local estrito de 𝑓 .

Demonstração. Seja 𝐵 = {ℎ ∈ R𝑛| ‖ℎ‖ = 1} . Consideremos a função Γ : 𝐵 → R dada por

Γ(ℎ) = ℎ𝑇∇2𝑓(𝑥′)ℎ.

Γ é uma função contínua e 𝐵 é um conjunto fechado e limitado, portanto Γ atinge um
valor máximo e um valor mínimo em 𝐵. Chamemos 𝑎 ao valor mínimo, então

Γ(ℎ) ≥ 𝑎 > 0 ∀ ℎ ∈ 𝐵.

Agora, consideremos 𝑑 ∈ R𝑛, arbitrário não-nulo. Como 𝑑/ ‖𝑑‖ ∈ 𝐵, temos que

𝑑𝑇∇2𝑓(𝑥′)𝑑 ≥ 𝑎 ‖𝑑‖2 .

Desenvolvendo 𝑓 em série de Taylor em torno de 𝑥
′ , temos

𝑓(𝑥′ + 𝑑)− 𝑓(𝑥′) ≥ 𝑎

2 ‖𝑑‖
2 + 𝑜

(︁
‖𝑑‖2

)︁
.
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Então, para todo 𝑑 tal que ‖𝑑‖ é suficientemente pequeno, o primeiro termo do membro
direito da desigualdade define o sinal desde lado, mas

𝑎

2 ‖𝑑‖
2 > 0.

Portanto, para ‖𝑑‖ suficientemente pequeno e não-nulo (digamos 0 < ‖𝑑‖ < 𝜀,)

𝑓(𝑥′ + 𝑑)− 𝑓(𝑥′) > 0,

ou seja, 𝑓(𝑥′ + 𝑑) > 𝑓(𝑥′). Então, para todo 𝑥 ∈ 𝐵(𝑥′, 𝜀), 𝑥 ̸= 𝑥′, temos que 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥′).
Logo, 𝑥′ é um minimizador local estrito de 𝑓 . �

1.3 Modelo básico de um algoritmo para minimização irrestrita
Dado �̄� ∈ R𝑛, se ∇𝑓(�̄�) ̸= 0, então, pelas condições necessárias de primeira ordem,

�̄� não é um minimizador local de 𝑓 em R𝑛. Neste caso, em qualquer vizinhança de �̄� existe
um 𝑧 ∈ R𝑛 tal que 𝑓(𝑧) < 𝑓(�̄�).

A partir da existência de pontos que satisfazem essa condição, o interesse é construir
um algoritmo de minimização de funções que consiste em escolher, a partir de cada ponto
obtido, uma direção na qual a função objetivo decresce. Ou seja, caracterizar as direções a
partir de 𝑥 na quais é possível achar um ponto 𝑧 ∈ R𝑛 que verifique 𝑓(𝑧) < 𝑓(�̄�).

Definição 1.9. Sejam dados uma função 𝑓 : R𝑛 → R, um ponto 𝑥′ ∈ R𝑛 e uma direção
𝑑 ∈ R𝑛, com 𝑑 ̸= 0. Dizemos que 𝑑 é uma direção de descida para 𝑓 a partir de 𝑥′ se existe
𝛼 > 0 tal que

𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑) < 𝑓(𝑥′) ∀𝑡 ∈ (0, 𝛼) .

Teorema 1.10. Sejam uma função 𝑓 : R𝑛 → R de classe 𝐶1 e 𝑑 ∈ R𝑛, com 𝑑 ≠ 0 tal que
∇𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑 < 0. Existe 𝛼 > 0 tal que 𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑) < 𝑓(𝑥′) para todo 𝑡 ∈ (0, 𝛼), ou seja, 𝑑 é
uma direção de descida para 𝑓 à partir de 𝑥′.

Demonstração. Considere a função auxiliar 𝑔 : R → R, 𝑔(𝑡) = 𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑), em que 𝑓 é
de classe 𝐶1 em R. Como 𝑔′(𝑡) = ▽𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑)𝑇 𝑑, note que 𝑔′(0) = ▽𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑 < 0. Pela
continuidade de 𝑔′, existe 𝛼 > 0 tal que 𝑔′(𝑡) < 0 para todo 𝑡 ∈ (0, 𝛼), de modo que
𝑔 é decrescente nesse intervalo. Dessa forma, 𝑔(𝑡) < 𝑔(0) para todo 𝑡 ∈ (0, 𝛼), ou seja,
𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑) < 𝑓(𝑥′) para todo 𝑡 ∈ (0, 𝛼). Portanto, 𝑑 é direção de descida para 𝑓 a partir
de 𝑥′. �
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Se 𝑥′ é solução de
min
𝑥∈R𝑛

𝑓(𝑥)

e se 𝑥(𝑘) é uma estimativa de 𝑥′ tal que ▽𝑓
(︁
𝑥(𝑘)

)︁
̸= 0, os passos a serem seguidos para

encontrar uma nova estimativa 𝑥(𝑘+1) são descritos no seguinte algoritmo, que pode ser
encontrado em (FRIEDLANDER, 1994).

Algoritmo 1.1

Passo 0 Faça 𝑘 = 0. Enquanto ▽𝑓
(︁
𝑥(𝑘)

)︁
̸= 0 :

Passo 1 Escolha 𝑑(𝑘) ∈ R𝑛 tal que ∇𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑 < 0

Passo 2 Escolha 𝑡(𝑘) > 0 tal que

𝑓(𝑥(𝑘) + 𝑡(𝑘)𝑑(𝑘)) < 𝑓(𝑥(𝑘)).

Passo 3 Faça 𝑥(𝑘+1) = 𝑥(𝑘) + 𝑡(𝑘)𝑑(𝑘).

Passo 4 Faça 𝑘 ← 𝑘 + 1.

O processo termina se, para algum valor de 𝑘, diga-se 𝑘0, tivermos ▽𝑓
(︁
𝑥(𝑘0)

)︁
= 0.

Neste caso, 𝑥(𝑘0) é um ponto estacionário e o algoritmo é interrompido. É importante
lembrar que a condição ▽𝑓

(︁
𝑥(𝑘)

)︁
= 0 é necessária, mas não é suficiente para concluir que

𝑥(𝑘) é uma solução do problema. Logo, estamos procurando apenas "candidatos"a solução
do problema.

Devido a erros de arredondamento provenientes da aritmética de ponto flutuante,
muito provavelmente a condição ∇𝑓(𝑥(𝑘)) = 0 nunca será satisfeita exatamente. Assim,
o Algoritmo 1.1 deverá ser interrompido quando ‖∇𝑓(𝑥(𝑘))‖ < 𝜀 , em que 𝜀 > 0 é
suficientemente pequeno.

Se nenhum cuidado adicional for tomado no Algoritmo 1.1, poderão ocorrer duas
situações indesejáveis: a sequência gerada

{︁
𝑥(𝑘)

}︁+∞

𝑘=0
poderá convergir a um ponto que não

é estacionário, ou produzir passos grandes com um decréscimo quase nulo do valor da
função objetivo. Vejamos, agora, três estratégias que podem ser empregadas para evitar
estes problemas.

Para evitar passos que se aproximem muito rapidamente de zero e impedir a
convergência da sequência

{︁
𝑥(𝑘)

}︁+∞

𝑘=0
a um ponto que não é estacionário, podemos impor a

condição de proporcionalidade

‖𝑑(𝑘)‖ > 𝜎‖ ▽ 𝑓
(︁
𝑥(𝑘)

)︁
‖ ∀𝑘 ∈ N

em que 𝜎 > 0 é uma constante.
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Para evitar passos muitos longos com pouco decréscimo da função objetivo, exige-se
a condição de decréscimo suficiente, também conhecida como Critério de Armijo,

𝑓(𝑥(𝑘) + 𝑡(𝑘)𝑑(𝑘)) 6 𝑓(𝑥(𝑘)) + 𝛼𝑡(𝑘)▽ 𝑓
(︁
𝑥(𝑘)

)︁𝑇
𝑑(𝑘)

em que 𝛼 ∈ (0, 1) é uma constante. O Teorema 1.12 estabelece que o Critério de Armijo é
satisfeito para algum 𝑡(𝑘) suficientemente pequeno.

Para evitar que uma direção de descida 𝑑(𝑘) seja "quase ortogonal"a ∇𝑓(𝑥(𝑘)) (o
que faz com que o valor de 𝑓 decresça muito devagar ou até aumente um pouco), impomos
a condição do ângulo. Se 𝜃 é o ângulo entre ∇𝑓(𝑥(𝑘)) e 𝑑(𝑘) , sabemos que

∇𝑓(𝑥(𝑘))𝑇 𝑑(𝑘) = ‖∇𝑓(𝑥(𝑘))‖2‖𝑑(𝑘)‖2 cos(𝜃)

Para garantir que ∇𝑓(𝑥(𝑘))𝑇 𝑑(𝑘) < 0 , deve-se ter cos(𝜃) < 0, ou seja, 𝜋
2 < 𝜃 ≤ 𝜋 .

Assim, a condição do ângulo é dada por

▽𝑓 (𝑥′)𝑇
𝑑 = −𝛽‖ ▽ 𝑓 (𝑥′) ‖2‖𝑑‖2.

em que 𝛽 ∈ (0, 1] .

Teorema 1.11. Sejam dados 𝑓 : R𝑛 → R uma função de classe 𝐶1, 𝑥′ ∈ R𝑛, 𝑑 ∈ R𝑛 tal
que ▽𝑓 (𝑥′)𝑇 𝑑 < 0 e 𝛼 ∈ (0, 1). Então, existe 𝜀 > 0 tal que

𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑) 6 𝑓(𝑥′) + 𝛼𝑡▽𝑇 𝑓 (𝑥′) 𝑑

para todo 𝑡 ∈ (0, 𝜀).

Demonstração. Observe que:

0 ̸= ∇𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑 = lim
𝑡→0

𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑)− 𝑓(𝑥′)
𝑡

,

E portanto,

lim
𝑡→0

𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑)− 𝑓(𝑥′)
𝑡∇𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑

= 1

Logo, existe 𝜀 > 0 tal que, para todo 𝑡 ∈ (0, 𝜀), tem-se

𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑)− 𝑓(𝑥′)
𝑡∇𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑

≥ 𝛼.

Como 𝑡∇𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑 < 0 temos,

𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑)− 𝑓(𝑥′) 6 𝛼𝑡▽ 𝑓 (𝑥′)𝑇
𝑑;

Ou seja,
𝑓(𝑥′ + 𝑡𝑑) 6 𝑓(𝑥′) + 𝛼𝑡▽ 𝑓 (𝑥′)𝑇

𝑑.

�
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Observação 1: Com a introdução das condições de proporcionalidade, de decrés-
cimo suficiente e do ângulo, obtemos o seguinte algoritmo.

Algoritmo 1.2 Dados 𝑓 : R𝑛 → R, 𝑥(0) ∈ R𝑛, 𝜎 > 0, 𝛼 ∈ (0, 1), 𝜃 ∈ (0, 1] e
𝜀 > 0 .

Passo 0 Faça 𝑘 = 0. Enquanto ‖∇𝑓(𝑥(𝑘))‖ > 𝜀 :

Passo 1 Escolha 𝑑(𝑘) ∈ R𝑛 de descida, ou seja, ∇𝑓(𝑥(𝑘))𝑇 𝑑 < 0 tal que:

i) ‖𝑑(𝑘)‖2 > 𝜎‖ ▽ 𝑓
(︁
𝑥(𝑘)

)︁
‖2

ii) ▽𝑓
(︁
𝑥(𝑘)

)︁𝑇
𝑑 = −𝜃‖ ▽ 𝑓

(︁
𝑥(𝑘)

)︁
‖2‖𝑑‖2

Passo 2 Busca Linear

2.1 Faça 𝑡 = 1 ("Passo Completo")
2.2 Se 𝑓(𝑥(𝑘) + 𝑡(𝑘)𝑑(𝑘)) 6 𝑓(𝑥(𝑘)) + 𝛼𝑡(𝑘)∇𝑓(𝑥(𝑘))𝑇 𝑑 vá para o Passo 2.4
2.3 Faça 𝑡← 0.5𝑡 ("Backtracking") e vá para o Passo 2.2
2.4 Faça 𝑡(𝑘) = 𝑡, 𝑥(𝑘+1) = 𝑥(𝑘) + 𝑡(𝑘)𝑑(𝑘) e 𝑘 = 𝑘 + 1

O Passo 2 do Algoritmo 1.2 é chamado de busca linear , pois estamos tentando
reduzir o valor da função objetivo 𝑓 ao longo de uma reta que passa por 𝑥(𝑘) e que tem
𝑑(𝑘) como vetor diretor.

O Teorema 1.12, cuja demonstração é encontrada em Martínez e Santos (1995),
estabelece que a sequência

{︁
𝑥(𝑘)

}︁+∞

𝑘=0
gerada pelo Algoritmo 1.2 tem a propriedade de con-

vergência global, ou seja, para qualquer ponto inicial 𝑥(0) ∈ R𝑛 , todo ponto de acumulação
da sequência

{︁
𝑥(𝑘)

}︁+∞

𝑘=0
é um ponto estacionário de 𝑓 .

Teorema 1.12. Convergência Global Se 𝑥′ ∈ R𝑛 é um ponto de acumulação de uma
sequência {𝑥(𝑘)}+∞

𝑘=0 gerado pelo algoritmo 1.1, então

▽𝑓 (𝑥′) = 0,

em que 𝑓 : R𝑛 → R com 𝑓 ∈ 𝐶1.

1.4 Método do gradiente
Se 𝜃 é o ângulo entre ▽𝑓(𝑥′) e 𝑑, temos

∇𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑 = ‖ ▽ 𝑓 (𝑥′) ‖2‖𝑑‖2 cos(𝜃).

Logo, se 𝜋
2 < 𝜃 6 𝜋, temos que cos(𝜃) < 0. Para 𝜃 = 𝜋 , temos que ∇𝑓(𝑥′)𝑇 𝑑

assume o menor valor possível. Neste caso, dizemos que 𝑑 = −▽ 𝑓 (𝑥) é a direção de maior



24 Capítulo 1. Conceitos básicos de otimização

decrescimento da função 𝑓 a partir de 𝑥′. Essa direção é chamada de direção de máxima
descida para 𝑓 em 𝑥

′ .

Observe que 𝑑 = −▽ 𝑓 (𝑥′) satisfaz a condição de proporcionalidade

‖𝑑‖ > 𝜎‖ ▽ 𝑓 (𝑥) ‖

com 𝜎 = 1 e satisfaz a condição de ângulo

▽𝑓 (𝑥′)𝑇
𝑑 6 −𝜃‖ ▽ 𝑓 (𝑥′) ‖2‖𝑑‖2 com 𝜃 = 1.

Partindo de um ponto inicial 𝑥(0) ∈ R𝑛 e tomando 𝑑(𝑘) = −∇𝑓(𝑥(𝑘)) para todo
𝑘 = 0, 1, 2, ..., obtemos o Método do Gradiente, também conhecido como Método de Máxima
Descida ou Método de Cauchy.

Algoritmo 1.3 Método do Gradiente

Dados 𝑓 : R𝑛 → R, 𝑥(0) ∈ R𝑛, 𝛼 ∈ (0, 1) e 𝜀 > 0 .

Passo 0 Faça 𝑘 = 0. Enquanto ‖∇𝑓(𝑥(𝑘)‖ > 𝜀 :

Passo 1 Faça 𝑑(𝑘) = −▽ 𝑓
(︁
𝑥(𝑘)

)︁
Passo 2 Busca Linear

2.1 Faça 𝑡 = 1 ("Passo Completo")
2.2 Se 𝑓(𝑥(𝑘) + 𝑡(𝑘)𝑑(𝑘)) 6 𝑓(𝑥(𝑘)) + 𝛼𝑡(𝑘)∇𝑓(𝑥(𝑘))𝑇 𝑑 vá para o Passo 2.4
2.3 Faça 𝑡← 0.5𝑡 ("Backtracking") e vá para o Passo 2.2
2.4 Faça 𝑡(𝑘) = 𝑡, 𝑥(𝑘+1) = 𝑥(𝑘) + 𝑡(𝑘)𝑑(𝑘) e 𝑘 = 𝑘 + 1

Como 𝑑(𝑘) = −▽ 𝑓
(︁
𝑥(𝑘)

)︁
satisfaz a condição de proporcionalidade e a condição do

ângulo, de acordo com o Teorema 1.11 o Método do Gradiente com Busca Linear possui a
propriedade de Convergência Global a algum ponto estacionário de 𝑓 .
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Capítulo 2
TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA COM

INTENSIDADE MODULADA (IMRT)

Neste capítulo, descreveremos uma técnica de radioterapia denominada IMRT
(Intensity Modulated Radiation Therapy, ou Radioterapia de Intensidade Modulada), cujo
objetivo é concentrar doses elevadas de radiação somente nas regiões tumorais, poupando
ao máximo os órgãos saudáveis adjacentes.

A técnica IMRT possui diversas variantes. Dentre elas, destacamos a BAO (Beam
Angle Optimization, ou "Otimização do Ângulo de Feixes") (CARLSSON; KRANTZ, 2005),
a VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy, ou "Arcoterapia Volumétrica Modulada")
(OTTO, 2008), a SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy, ou "Radioterapia Este-
reotáxica Corporal") (YARMAND; WINEY; CRAFT, 2013) e a DAO (Direct-Aperture
Optimization, ou "Otimização de Abertura Direta") (SHEPARD et al., 2002).

O foco deste trabalho é a aplicação da variante BAO ao planejamento de um
tratamento para o câncer de próstata.

2.1 Descrição da técnica IMRT

As células cancerígenas são mais sensíveis que as células saudáveis, pois o mecanismo
de reparação das células cancerígenas é menos eficiente. A partir deste fato, foi possível
comprovar que a aplicação de altas doses de radiação produz a morte de células cancerígenas,
sem provocar grandes danos às células saudáveis. Tendo isso em mente, foi desenvolvida a
técnica de Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT), que consiste na aplicação de
altas doses de radiação no órgão acometido minimizando ao mesmo tempo as doses nos
órgãos saudáveis, de maneira eficiente.

A técnica de radioterapia conformacional 3D é precursora à técnica IMRT e é
baseada em imagens adquiridas por tomografia computadorizada, ressonância magnética
ou tomografia por emissão de pósitrons, possibilitando que múltiplos feixes de radiação
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de intensidade uniforme sejam conformados exatamente para o contorno determinado da
área alvo de tratamento, dentro de margens de segurança determinadas (RCT, 2019).

Para verificar a área a ser irradiada, o tratamento baseado no IMRT utiliza imagens
de Tomografia Magnética (TC), de Ressonância Magnética (RM) ou de ambas, pois
estas permitem o delineamento do tumor alvo e das estruturas adjacentes ao contorno,
e fornecem dados para fazer os cálculos dosimétricos no computador. Depois de o plano
ser aprovado e assinado pelo médico, o tecnólogo em radiologia transfere os dados para
um acelerador linear (veja a 2). As imagens devem ser feitas na mesma posição em que
o paciente irá realizar o tratamento, criando cortes seriados da área com espessura fina,
pré-determinada pelo médico ou médica, conforme ilustrado na figura 1. O tratamento é
monitorado por vídeo para garantir que o paciente permaneça imóvel.

Figura 1 – Exemplo de fusão de imagens (MELO, 2015).

Este método tem sido muito eficaz, especialmente nos casos de câncer de próstata,
diminuindo significativamente os efeitos colaterais do tratamento (TORRES et al., 2008).
Os principais efeitos adversos da radioterapia resultam dos efeitos da radiação nos tecidos
adjacentes aos órgãos gastrintestinais, geniturinários e sexuais, podendo ser classificados
como agudos (quando ocorrem até 90 dias após o início do tratamento) ou tardios (quando
surgem após 90 dias do início do tratamento).

Em um tratamento baseado no IMRT, a radiação é liberada por meio de um
gerador de feixes altamente energéticos, denominado acelerador linear ( as figuras 2
e 3), desenvolvido em meados da década de 1990. Ele permite a irradiação em várias
direções de incidência, cujos eixos centrais se interceptam em um ponto chamado isocentro,
situado normalmente a 1 metro do foco do feixe. Ademais, ele produz, monitora, controla
e conforma, de forma precisa, o feixe de radiação para o alvo, podendo emitir, além
de raios-x, feixes de elétrons, de fótons e de carbono com vários níveis de energia. Na
técnica IMRT, o feixe de radiação (também denominado beam) é modulado por um
colimador multifolhas (veja a figura 5), que transforma este feixe em pequenos subfeixes
de intensidades independentes, denominados beamlets (veja figura 4), que são gerados
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Figura 2 – Acelerador Linear (VARIAN, 2019).

pelo movimento das folhas do colimador. Em geral, o planejamento do tratamento com
a técnica IMRT consiste na otimização da intensidade dos beamlets. Tais problemas de
otimização são de grande porte (ROCHA et al., 2013). O gantry gira em torno do paciente
para fornecer os campos de fótons, ou feixes, de diferentes direções.

Figura 3 – Estrutura Interna do Acelerador Linear (HONG et al., 2005).

A quantidade de radiação absorvida pelo tecido é chamada de dose, cuja unidade de
medida é o Gray (Gy), com 1𝐺𝑦 = 1𝐽/𝐾𝑔 (joule por quilograma). A saída do acelerador
linear é medida em Unidades de Monitor (MUs), e 1𝑀𝑈 é definida como a fluência de um
campo quadrado que resulta em uma dose de 1𝐺𝑦 em uma profundidade específica em
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um fantoma de água. Um fantoma é um simulador utilizado para encontrar estimativas
de doses de radiação no paciente e para avaliar as interações da radiação com a matéria
(THOMPSON; CAMPOS, 2005). A taxa de dose do acelerador linear é medida em
𝑀𝑈/𝑚𝑖𝑛. Tipicamente, é usada uma taxa de dose entre 100− 600𝑀𝑈/𝑚𝑖𝑛, e a dose da
fração para o volume alvo de 2𝐺𝑦.

Conforme já mencionado no parágrafo anterior, os beamlets são produzidos por
um colimador multifolhas, de maneira a aderir à geometria do tumor (veja a figura 4).
Este colimador (veja a figura 5) é formado por sessenta a oitenta segmentos ou folhas
de chumbo, cujas espessuras variam entre 0,5 cm e 1 cm, e estão localizadas dentro da
cabeça do acelerador linear. As folhas podem ser configuradas para qualquer formato de
feixe, e também pode se mover continuamente e de maneira independente por motores
individuais, com o intuito de transmitir diferentes doses de radiação. Entretanto, devido a
limitações mecânicas do colimador, as combinações das posições das folhas não podem ser
arbitrárias. Uma das características dos campos de fótons é que a dose é maior perto da
interseção do feixe com o paciente, o que implica que é necessário mais de um feixe para
gerar distribuições adequadas.

Figura 4 – Representação da projeção da dose para um caso de câncer de próstata numa
seção transversal do corpo do paciente. O contorno azul delineia o volume
alvo nesta seção. A região vermelha tem dose alta e a azul tem dose baixa
(CARLSSON, 2008).

Na figura 6, está ilustrada a vantagem da técnica IMRT em relação à técnica
convencional. No IMRT, o objetivo é obter uma distribuição de doses de radiação mais
eficiente, de modo que apenas a área afetada receba altas doses de radiação, ao mesmo
tempo em que as áreas vizinhas que estão saudáveis são poupadas. De acordo com
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Figura 5 – Colimador Multifolhas (COLIMADOR, 2019).

(NEDERVEEN et al., 2003) e com o Informe ATS (ANS, 2019), a aplicação do IMRT é
subdividida em vários passos:

Figura 6 – Ilustração da radioterapia obtida através da modulação dos feixes (MELO,
2015).

1. Aquisição de imagens. Primeiramente, é preciso adquirir as imagens da região
que receberá as doses de radiação, na mesma posição em que o paciente irá realizar
o tratamento, com todos os artefatos utilizados para a sua imobilização devidamente
posicionados. Isso pode ser feito por meio de ressonância magnética, tomografia
computadorizada, ou ambas.

2. Transferência das imagens. As imagens obtidas deverão ser transferidas para o
computador no qual os cálculos das doses de radiação serão realizados.

3. Delineamento das estruturas. Com o auxílio da tomografia computadorizada
e/ou da ressonância magnética, deve ser realizado um delineamento cuidadoso do
órgão alvo e dos órgãos vizinhos, para que o órgão alvo receba a dose de radiação
prescrita, poupando ao máximo os órgãos vizinhos. Nesta etapa, é necessário definir



30 Capítulo 2. Tratamento de Radioterapia com Intensidade Modulada (IMRT)

os diferentes volumes que farão parte da região a ser irradiada, conforme ilustrado
na figura 7. O volume visível do tumor (GTV, Gross Tumor Volume) é caracterizado
como a massa palpável do tumor. O volume contendo o GTV no qual as células
cancerígenas estão localizadas é denominado CTV (Clinical Target Volume). Para
assegurar que a dose de radiação necessária seja absorvida no CTV, deve-se definir o
volume de planejamento do alvo (PTV, Planning Target Volume), que é baseado
no movimento fisiológico dos órgãos ou na incerteza de sua posição. O volume que
compreende o tumor e as áreas adjacentes a ele é o volume tratado (TV, Treated
Volume), e o volume irradiado (IV, Irradiated Volume) é uma região que contém o
volume tratado, levando em consideração os possíveis impactos biológicos sobre os
órgãos saudáveis adjacentes ao tumor (GROSU; SPRAGUE; MOLLS, 2006).

4. Atribuição de restrições e permissões. Após o delineamento e a classificação
dos volumes no passo 3, são estabelecidas as doses de prescrição e de restrição. Em
geral, esta etapa é de responsabilidade de um físico, que realiza o planejamento de
tratamento.

5. Planejamento físico. Nesta etapa, um plano de tratamento personalizado é elabo-
rado de maneira a respeitar os requisitos para o órgão alvo, as dosagens prescritas e
as restrições para as doses que serão recebidas pelos órgãos circundantes. Esta tarefa
é realizada por meio de imagens de tomografia computadorizada 3D do paciente, em
combinação com algoritmos para o cálculo das doses em computadores.

6. Aceite do plano calculado. O médico ou radiologista avalia o plano elaborado
pelo físico, que poderá ser aceito ou rejeitado, em função das especificidades do
paciente e da doença a ser tratada.

7. Transferência de dados para o aparelho de IMRT. Após a aprovação do
planejamento, os dados são transferidos para o aparelho no qual o paciente realizará
o tratamento, e o radioterapeuta avalia todas as prescrições determinadas nos passos
anteriores.

8. Verificação do posicionamento do paciente e das prescrições realizadas.
Nesta etapa, são demarcadas as posições que o paciente deverá estar localizado no
aparelho de emissão de radiação. Tendo em mãos estas posições, o tratamento é
iniciado. Todo o processo de tratamento é supervisionado por meio de câmera, para
garantir que o paciente permaneça imobilizado durante a movimentação do aparelho.

É muito importante salientar que, neste planejamento, deve-se levar em conta os
órgãos de risco (OAR, Organs at Risk). Estes são estruturas anatômicas com importantes
propriedades funcionais, que são vizinhos ao volume alvo. Nestas estruturas, a aplicação
das doses de radiação deverá ser evitada, pois a irradiação poderá provocar mudanças
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Figura 7 – Definições dos alvos (MELO, 2015).

patológicas, com o risco de consequências funcionais irreversíveis (GROSU; SPRAGUE;
MOLLS, 2006). De modo semelhante ao PTV, levando em consideração o movimento
fisiológico dos órgãos e incertezas em relação às suas posições, deve-se definir também um
volume que contém os órgãos de risco (PORV, Planning Organ at Risk Volume), exercendo
o papel de uma margem de segurança.

Após definir todos os volumes mencionados acima, inicia-se o processo de determi-
nação das doses de radiação. De acordo com (ROCHA et al., 2013), dado um conjunto
de possíveis configurações (ou seja, de soluções admissíveis) de um acelerador linear, o
processo de otimização do planejamento de um tratamento radioterápico consiste na
determinação de uma configuração ótima dentre aquelas que pertencem a este conjunto.
Em função da complexidade deste problema, este planejamento acaba sendo feito por meio
de um processo de tentativa e erro (conhecido como planejamento direto). Neste caso, é
definida uma configuração inicial, e as doses de radiação a serem aplicadas ao paciente são
calculadas. O planejamento é finalizado se estas doses calculadas estiverem de acordo com
a prescrição médica. Caso contrário, este planejamento deve ser refeito, realizando uma
alteração de alguns parâmetros da configuração inicial. Já a técnica IMRT é considerada
uma técnica de planejamento inverso, ou seja, dadas as doses de radiação prescritas, a
configuração ótima é obtida por meio de modelos e métodos de otimização. Em geral, as
variáveis dos problemas de otimização oriundos de técnicas de planejamento inverso são as
intensidades de cada beamlet, e estes problemas são considerados de grande porte (ou seja,
com milhares de variáveis e restrições).

De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein (de São Paulo-SP) (IMRT,
2019), atualmente, a IMRT é indicada principalmente para o tratamento de tumores de
próstata e de cabeça e pescoço, tumores ginecológicos, gastrointestinais e tumores do
sistema nervoso central. Esse tipo de terapia também pode ser um poderoso aliado no
tratamento de tumores pediátricos, devido à alta capacidade de redução de dosagem em
tecidos sadios.
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2.2 Cálculo das doses de radiação

Nesta seção, descreveremos o cálculo das doses de radiação que serão recebidas
pelo paciente. O texto a seguir é baseado no trabalho de Rocha (ROCHA et al., 2013).

Para obter o planejamento ótimo de tratamento radioterápico, primeiramente é
necessário definir quais são os ângulos dos feixes de radiação, depois é preciso determinar
a distribuição das doses de radiação e, finalmente, determinar as intensidades ótimas de
cada um dos beamlets associados a cada um dos feixes fixos correspondentes às direções de
irradiação já definidas.

Para resolver o problema de otimização das intensidades de radiação de cada
beamlet, é necessário que a distribuição das doses depositadas no paciente, medida em
Grays (Gy) seja calculada com precisão. Para isto, o volume de cada órgão ou estrutura
deverá ser discretizado em pequenos elementos de volume, denominados voxels. A dose
de radiação calculada para cada voxel é baseada no princípio da superposição, ou seja,
considerando a contribuição de cada beamlet. A Figura 8 mostra a ação de um beamlet 𝑗

sobre um voxel 𝑖 .

Já que a geometria dos órgãos ou estruturas a serem irradiadas são bastante
complexas, o cálculo das doses de radiação é um tema de constante pesquisa. Em geral, as
técnicas padrão para calcular estas doses são a de Monte Carlo e a pencil beam (veja, por
exemplo, (CHEN; XIAO; LI, 2014)) (Veja figura 8).

Figura 8 – Elementos da Matriz de Fluência (ZHANG; MERRITT, 2004).

Denotando por 𝑁𝑣 o número total de voxels e por 𝑁𝑏 o número total de beamlets ,
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a dose de radiação total recebida pelo voxel 𝑖 é dada por

𝑑𝑖 =
𝑁𝑏∑︁
𝑗=1

𝐷𝑖𝑗𝑤𝑗 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑁𝑣 , (2.1)

em que 𝑤𝑗 é a intensidade do beamlet 𝑗 e 𝐷𝑖𝑗 é a dose de radiação recebida pelo voxel 𝑖 e
emitida pelo beamlet 𝑗 . A equação (2.1) pode ser escrita em forma matricial como

𝑑 = 𝐷𝑤 , (2.2)

em que 𝐷 ∈ R𝑁𝑣×𝑁𝑏 é a matriz de fluência , 𝑤 ∈ R𝑁𝑏 é o vetor de intensidades de cada
beamlet, e 𝑑 ∈ R𝑁𝑣 é o vetor com as doses de radiação recebidas por cada voxel .

Em geral, o número de voxels pode atingir a casa de dezenas de milhar. Assim, o
tamanho da matriz de fluência 𝐷 produz problemas de otimização de grande porte.

2.3 Problema de otimização das intensidades de radiação
O planejamento inverso relativo à técnica IMRT (descrito na Seção 2.2) é formulado

como um problema de otimização. Tal problema é conhecido como otimização do mapa de
fluência (FMO, Fluence Map Optimization), ou otimização das intensidades de radiação.
Em geral, este problema é formulado como

minimizar
𝑤∈R𝑛

𝐹 (𝑑(𝑤))

sujeito a 𝑤 ≥ 0,
(2.3)

em que 𝑛 = 𝑁𝑏 é o número de beamlets, 𝑤 ∈ R𝑛 é o vetor que contém as intensidades de
radiação em cada beamlet, 𝑑(𝑤) = 𝐷𝑤 é o vetor com as dosagens de radiação recebidas
em cada voxel, e 𝐹 : R𝑛 → R é a função objetivo (que será definida no Capítulo 3).

2.4 Otimização dos ângulos de feixe
Conforme mencionado anteriormente, a modalidade de radiação IMRT permite

que a emissão de radiação seja quase que totalmente concentrada no órgão afetado
pelas células cancerígenas, poupando ao máximo os órgãos saudáveis adjacentes. Em
um acelerador linear, cada um dos feixes de radiação subdividido em feixes menores,
chamados beamlets. Enquanto os planejamentos radioterápicos convencionais são baseados
em tentativa e erro, os planejamentos baseados na modalidade IMRT consistem em
otimizar a distribuição das doses de radiação, segundo algum critério. Partindo desta
ideia, nos últimos anos, surgiram diversas variantes da modalidade de tratamento IMRT,
dentre as quais podemos destacar a Otimização dos Ângulos de Feixe BAO (Beam Angle
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Optimization) (CARLSSON; KRANTZ, 2005), a VMAT (Volumetric Modulated Arc
Therapy (OTTO, 2008), ou "Arcoterapia Volumétrica Modulada"), a SBRT (Stereotactic
Body Radiation Therapy, ou "Radioterapia Estereotáxica Corporal") (YARMAND; WINEY;
CRAFT, 2013) e a DAO (Direct-Aperture Optimization, ou "Otimização de Abertura
Direta") (SHEPARD et al., 2002).

Neste trabalho, o foco será o estudo de um algoritmo de otimização destinado a
resolver problemas da variante BAO, que será descrito no Capítulo 4. Aplicaremos esta
técnica ao estudo de um caso de câncer de próstata, cujos resultados serão apresentados e
discutidos no Capítulo 5.

Figura 9 – Seleção dos feixes ótimos por meio da Otimização dos Ângulos de Feixes.
(BORTFELD; SCHLEGEL, 1993).

A variante BAO consiste em duas etapas. Na primeira delas, define-se uma região
circular cujo centro está localizado no tumor a ser tratado com radiação (Veja figura 9) .
Em seguida, escolhe-se 𝑛 ângulos partindo deste centro, que definem as direções dos feixes
de radiação. Tais direções são igualmente espaçadas, ou seja, se 𝑛 é o número total de
ângulos, então o ângulo entre dois feixes consecutivos é 2𝜋/𝑛 radianos. Uma vez definido
este conjunto de direções associadas a cada feixe, o objetivo é selecionar apenas alguns
destes feixes para compor o planejamento de tratamento radioterápico.

Na segunda etapa, tendo em mãos as direções ótimas dos feixes de radiação, resolve-
se o problema de otimização de mapas de fluência (FMO, descrito na Seção 2.3), no qual
o objetivo é minimizar o desvio entre as doses de radiação prescritas e as doses calculadas.

Observe que o problema a ser resolvido na primeira etapa tem natureza combi-
natória, pois, dentre os 𝑛 feixes candidatos, devemos escolher apenas um subconjunto
destes (digamos, 𝑚 feixes). Isto certamente gera grandes dificuldades do ponto de vista
computacional, pois, mesmo com todos os recursos tecnológicos disponíveis atualmente, é
praticamente impossível concluir esta busca por um subconjunto ótimo de feixes em um
tempo que seja clinicamente aceitável. Entretanto, esta etapa tem um papel decisivo na
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determinação da qualidade do planejamento de tratamento, especialmente quando um
número pequeno de feixes é utilizado ou nos casos em que a anatomia do tumor é mais
complexa ((SÖDERTRÖM; BRAHME, 1993); (OELFKE; BORTFELD, 1999)). Por outro
lado, de acordo com (JIA et al., 2011), a utilização de um grande número de feixes de
radiação poderá acarretar alguns problemas, como um período prolongado de tratamento
e um maior risco de potenciais erros devido à movimentação do paciente enquanto ele está
sendo submetido à radiação.

De acordo com (SULTAN, 2006), os princípios da variante BAO podem ser baseados
nos seguintes pontos de vista:

∙ Visão dos feixes: Nesta etapa, o intuito é identificar quais são as direções apro-
priadas dos feixes de radiação que são potencialmente promissores para garantir
o sucesso no planejamento do tratamento. Em tal processo de identificação são
classificados como "bons"ou "ruins", dependendo apenas de seus aspectos geométricos.
O responsável pelo planejamento deverá visualizar a porção da superfície corporal
do paciente que receberá a radiação exatamente nas posições onde cada feixe será
emitido, para verificar quais órgãos serão atingidos por cada feixe. O objetivo é que
todo o volume alvo seja envolvido pelos feixes de radiação, ao mesmo tempo em que
os órgãos de risco sejam poupados. Caso isto não seja possível, o planejador terá
de investigar uma maneira de minimizar o impacto de cada feixe de radiação sobre
os órgãos de risco. Isso pode ser feito por meio da mudança das posições dos feixes.
Assim, ao final deste processo, o planejador terá condições de escolher, dentre todos
os feixes candidatos, qual é o melhor deles (no sentido de atingir completamente o
órgão alvo e poupar ao máximo os órgãos de risco).

∙ Visão do Observador: Outros feixes adequados podem ser encontrados de maneira
iterativa e automatizada, na qual as informações sobre o paciente são fornecidas ao
planejador da mesma forma como na visão dos feixes, permitindo verificar se existem
órgãos nos quais os feixes de radiação se sobrepõem.

Nas duas etapas descritas acima, procura-se o melhor feixe de radiação possível
para o planejamento do tratamento e, em seguida, os outros feixes são ordenados em
função de sua eficiência, com relação à preservação dos órgãos de risco. A diferença é que
a "visão dos feixes"é realizada por humanos, enquanto que a "visão do observador"é feita
por computadores. Entretanto, de acordo com (SULTAN, 2006), nos últimos anos estas
duas etapas são realizadas totalmente por computadores.
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2.5 Câncer de próstata: causas, diagnóstico e tratamento via IMRT
A próstata é uma glândula exclusiva do sexo masculino, que fica localizada na

parte baixa do abdômen (situada logo abaixo da bexiga e à frente do reto, que é a parte
final do intestino grosso), envolvendo a porção inicial da uretra (tubo pelo qual a urina
armazenada na bexiga é eliminada). A função da próstata é produzir parte do sêmen, que
é um líquido espesso que contém os espermatozoides, liberado durante o ato sexual.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer) (INCA, 2019), o câncer
de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de
pele não-melanoma. Em 2018, estimava-se o surgimento de 68220 novos casos de câncer
de próstata e, em 2015, ocorreram 14484 mortes provocadas por esta doença. Nos últimos
anos, sua taxa de incidência tem sido maior nos países desenvolvidos, em comparação aos
países em desenvolvimento.

Na fase inicial do câncer de próstata, muitos pacientes não apresentam sintomas, ou,
quando eles aparecem, são parecidos aos do crescimento benigno da próstata: dificuldade
de urinar ou necessidade de urinar com maior frequência. Já na fase avançada, esta doença
pode provocar dor nos ossos, sintomas urinários, infecção generalizada ou insuficiência
renal.

Ainda de acordo com o INCA, os seguintes fatores podem aumentar o risco do
surgimento do câncer de próstata:

- Idade, pois tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam significativamente
após os 50 anos.

- Hereditariedade.

- Hábitos alimentares inadequados ou estilo de vida de risco.

- Excesso de gordura corporal (risco de casos mais severos da doença).

- Exposições à aminas aromáticas, ao arsênio, a produtos derivados de petróleo, a
motores de escape de veículos, a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, à fuligem e
a dioxinas.

O câncer de próstata pode ser identificado com a combinação de dois exames
(dosagem de PSA, que é um antígeno prostático específico, ou toque retal) ou por meio de
biópsia. A detecção precoce é uma estratégia bastante eficaz para encontrar o tumor em
sua fase inicial, o que possibilita o aumento nas chances de cura da doença. Quando a
doença está localizada (ou seja, atinge somente a próstata e não está espalhada em outros
órgãos), é indicada uma cirurgia ou tratamento com radioterapia. Em casos localmente
avançados, têm sido utilizados a radioterapia ou cirurgia em combinação com tratamento
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hormonal. Se a doença encontra-se em fase metastática (ou seja, quando o tumor está
espalhado em outras partes do corpo), a terapia hormonal é o tratamento mais indicado.

Conforme mencionado no Informe ATS (ANS, 2019), os principais efeitos colaterais
da radioterapia para o tratamento do câncer de próstata ocorrem devido aos efeitos da
radiação nos tecidos próximos aos órgãos gastrointestinais, geniturinários e sexuais. Estes
efeitos são classificados como agudos (aparecem até 90 dias após o início do tratamento)
ou tardios. Os sintomas iniciais com relação ao sistema gastrointestinal incluem cólicas
abdominais, sensação dolorosa na bexiga ou na região anal (com desejo contínuo, mas
quase inútil, de urinar ou evacuar), e urgência ou aumento da frequência na defecação
(que podem ser controlados, usualmente, com antidiarreico). Dentre os possíveis efeitos
colaterais tardios relativos ao sistema gastrointestinal, estão a urgência e/ou alteração
na frequência de evacuações e eliminação de muco ou de sangramento da mucosa do
reto. Efeitos adversos geniturinários de grau moderado a grave podem ser causados pela
irritabilidade do músculo destrusor ou inflamação urotelial, que poderá provocar urgência,
alterações e dificuldade em urinar. Com relação aos efeitos genitourinários tardios, estes
incluem obstrução do colo da bexiga ou da uretra, podendo causar urgência da necessidade
de urinar ou retenção urinária aguda. Além de todos estes efeitos indesejáveis, a disfunção
erétil é um efeito colateral que acomete parte dos pacientes.

De acordo com Santos, Silva e Oliveira (SANTOS; SILVA; OLIVEIRA, 2015), a
IMRT é uma modalidade de tratamento eficaz tanto em relação à expectativa de cura da
doença, quanto à diminuição dos efeitos colaterais. Segundo estes autores, o tratamento
do câncer de próstata via IMRT é capaz de reduzir em mais de 25% dos efeitos colaterais
no intestino e no reto, e diminuir os níveis de exposição à radiação dessas áreas, em
comparação à radioterapia conformacional 3D. Além disso, estes autores mostram que
a aplicação da técnica IMRT ao tratamento do câncer de próstata gera uma redução
significativa no grau de toxicidade aguda retal, intestinal e urinária, e há uma tendência
para uma redução de 26% nos efeitos colaterais do intestino e do reto.
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Capítulo 3
MÉTODO DE MINIMIZAÇÃO ℓ2, 1 ADAPTATIVA

Neste capítulo, apresentaremos um método de otimização proposto por (JIA et al.,
2011), denominado Método de Minimização ℓ2, 1 Adaptativa . Este método foi desenvolvido
para resolver o problema de Otimização dos Ângulos de Feixe (BAO), descrito na Seção
2.4.

O propósito do Método de Minimização ℓ2, 1 Adaptativa é a obtenção de soluções
esparsas para o problema BAO. Ou seja, dado um conjunto de feixes de radiação candidatos,
seleciona-se, de forma adaptativa, apenas aqueles feixes que contribuem efetivamente para
o planejamento de tratamento. Após a seleção dos feixes ótimos, resolve-se o problema
FMO (2.1), para ajustar as dosagens de radiação em função das dosagens prescritas.

O mecanismo de seleção dos feixes ótimos mencionado no parágrafo anterior é
baseado na minimização de uma função objetivo que consiste na soma de dois termos:
um deles envolve os desvios entre as doses de radiação prescritas e as doses de radiação
calculadas (chamado de termo dosimétrico), e o outro identifica os feixes que pouco
contribuem para o planejamento de tratamento (denominado termo de esparsidade). Este
segundo termo contém fatores de peso para cada um dos feixes, que são atualizados
adaptativamente durante o processo de otimização.

A adoção desta função objetivo na modelagem matemática do problema BAO
permite que o Método de Minimização ℓ2, 1 Adaptativa remova gradualmente os feixes de
radiação de baixa contribuição para o tratamento, sem produzir um grande aumento no
desvio entre as doses prescritas e calculadas. Com isso, ao final do processo de otimização,
encontramos uma solução esparsa para o problema BAO, ou seja, apenas um número
pequeno de feixes de radiação são selecionados para compor o planejamento de tratamento
radioterápico.
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3.1 Motivação matemática para o método de minimização ℓ2,1

adaptativa

Dado um vetor w ∈ R𝑛 , sabemos que a norma ℓ𝑝 de w é definida como

‖w‖𝑝 =
[︃

𝑛∑︁
𝑖=1
|𝑤𝑖|𝑝

]︃1/𝑝

,

com 𝑝 > 0 . Quando 𝑝 = 2 , obtemos a norma Euclidiana. Pode-se mostrar que, se tomarmos
𝑝→ 0 , obtemos a norma ℓ0 , cujo valor representa a quantidade de elementos não nulos
do vetor w .

Para motivarmos o desenvolvimento do Método de Minimização ℓ2, 1 Adaptativa
proposto por (JIA et al., 2011), consideremos, inicialmente, o problema de encontrar a
solução de quadrados mínimos do sistema linear 𝐴w = b , com 𝐴 ∈ R𝑚×𝑛 e b ∈ R𝑚 .
Se quisermos encontrar uma solução esparsa w* para este problema (ou seja, em que 𝑤*

contém poucos elementos não nulos), uma alternativa possível é resolver o problema

min
w
‖𝐴w− b‖2

2 + 𝜇‖w‖0 (3.1)

em que 𝜇 > 0 é um parâmetro de penalização que representa os pesos relativos entre os
dois termos da função objetivo, controlando o número de elementos não nulos na solução
w* deste problema. Espera-se que, quanto maior o valor de 𝜇, mais esparsa será a solução
do problema de quadrados mínimos (3.1).

É importante notar que a função objetivo do problema (3.1) não é convexa, devido
à presença do termo que envolve a norma ℓ0 . Assim, uma reformulação para o problema
(3.1) consiste em substituir a norma ℓ0 pela norma ℓ1, obtendo o problema

min
w
‖𝐴w− b‖2

2 + 𝜇‖w‖1 , (3.2)

cuja função objetivo é convexa.

Em geral, a adoção da norma ℓ1 costuma ser bastante eficiente na obtenção de
soluções esparsas no problema de quadrados mínimos, devido à propriedade de convexidade
da função objetivo do problema (3.2), o que torna o problema tratável do ponto de vista
numérico. Entretanto, é importante observar que os problemas (3.1) e (3.2) não são
equivalentes, pois, se w* é uma solução de (3.2), w* poderá não ser uma solução de (3.1).

Para entendermos a razão pela qual a norma ℓ1 conduz a uma solução esparsa,
considere as superfícies de nível das normas ℓ1 , ℓ2 e ℓ2, 1 em R3 , exibidas na figura 10.



3.1. Motivação matemática para o método de minimização ℓ2,1 adaptativa 41

Figura 10 – Superfícies de nível das normas ℓ1 (a), ℓ2 (b) e ℓ2,1 (c). (Figura extraída de
(JIA et al., 2011))

As superfícies de nível da norma ℓ1 possuem o formato de um octaedro (veja a
figura 10(a)), e diferenciam as direções ao longo dos três eixos principais 𝑤1, 𝑤2 e 𝑤3

de todas as outras direções de R3 . Assim, ao minimizar uma função contendo a norma
ℓ1 , a solução estará preferencialmente sobre um destes três eixos, o que conduz a uma
solução esparsa. Por outro lado, as superfícies de nível da norma ℓ2 são esferas (veja a
figura 10(b)), e são isotrópicas em R3 , ou seja, a norma ℓ2 trata as soluções ao longo
de diferentes direções da mesma forma. Isto faz com que a minimização de uma função
contendo a norma ℓ2 não conduza a uma solução esparsa.

Em algumas situações, é desejável particionar um vetor w ∈ R𝑛 em blocos, para
forçar a esparsidade em apenas alguns destes blocos. Nestas situações, podemos utilizar a
norma ℓ2, 1 , definida como

‖ w‖2, 1 =
∑︁

𝑗

[︃∑︁
𝑖

𝑤2
𝑖,𝑗

]︃1/2

,

em que 𝑤𝑖, 𝑗 é a 𝑖-ésima componente de 𝑤 no 𝑗-ésimo bloco. Tendo isto em mente, dado
um vetor 𝑤 = [𝑤1 𝑤2 𝑤3]𝑇 de R3, suponha que 𝑤1 e 𝑤2 estejam no primeiro bloco, e que
𝑤3 esteja no segundo bloco. Neste caso, a superfície de nível da norma ℓ2, 1 está ilustrada
na Figura 15(c), que consiste de dois cones. Este formato da superfície de nível da norma
ℓ2, 1 distingue as direções paralelas ao eixo 𝑤3 e as direções paralelas ao plano 𝑤1𝑤2 de
todas as outras direções de R3 . Além disso, as direções no plano 𝑤1𝑤2 são isotrópicas,
pois as curvas de nível da norma ℓ2, 1 são circunferências. Assim, a minimização de uma
função que envolve a norma ℓ2, 1 pode levar a soluções esparsas que estão no plano 𝑤1𝑤2

ou sobre o eixo 𝑤3 .
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3.2 Modelagem do problema de otimização de ângulos de feixes
Sejam 𝑤𝜃

𝑗 a intensidade do 𝑗-ésimo beamlet de um feixe cujo ângulo é 𝜃 e 𝐷𝜃
𝑖, 𝑗 a

dose de radiação recebida pelo voxel 𝑖 do beamlet 𝑗 deste mesmo feixe de ângulo 𝜃 . Na
Seção 2.2, vimos que a dose total de radiação 𝑑𝑖 recebida pelo voxel 𝑖 é dada por

𝑑𝑖(w) =
𝑁𝑏∑︁
𝑗=1

𝐷𝜃
𝑖, 𝑗𝑤

𝜃
𝑗 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑁𝑣 (3.3)

em que 𝑁𝑏 é o número total de beamlets e 𝑁𝑣 é o número total de voxels. Em forma
matricial, temos

d(w) = 𝐷w ,

em que 𝐷 ∈ R𝑁𝑣×𝑁𝑏 é a chamada matriz de fluência.

Assim como (JIA et al., 2011), consideramos, neste trabalho, que o desvio entre as
doses de radiação prescritas e aplicadas deverá ser minimizado. Isto é feito definindo, para
cada um dos voxels, as funções objetivo penalizadoras quadráticas,

𝐹𝑖(𝑤) = 𝛼𝑖 (max {0, 𝑇𝑖 − 𝑑(𝑤𝑖)})2 + 𝛽𝑖 (max {0, 𝑑(𝑤𝑖)− 𝑇𝑖})2 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑁𝑣 , (3.4)

em que 𝛼𝑖 e 𝛽𝑖 são os parâmetros de penalização associados à subdosagem e à superdosagem,
respectivamente, e 𝑇𝑖 é a dosagem de radiação prescrita para o voxel 𝑖 . De acordo com
(JIA et al., 2011), para voxels pertencentes a órgãos ou estruturas de risco, toma-se 𝛼𝑖 = 0
e 𝛽𝑖 > 0 , de modo que apenas as superdosagens são penalizadas. Por outro lado, escolhe-se
𝛼𝑖 > 0 e 𝛽𝑖 > 0 para os órgãos ou estruturas alvo. Os parâmetros 𝛼𝑖 e 𝛽𝑖 podem variar
para cada voxel. Mas, em geral, por simplicidade, eles poderão variar apenas de um órgão
para outro.

A função objetivo da dosimetria de todos os órgãos (em risco e o alvo) é a somatória
de todas as funções 𝐹𝑖(w) sobre todos os voxels que discretizam a geometria do corpo em
estudo.

Logo, temos

𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒(w) =
𝑁𝑣∑︁
𝑖=1

𝐹𝑖(w). (3.5)

No problema BAO, o objetivo é selecionar apenas alguns feixes que contribuem
efetivamente para a minimização da função objetivo 𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 definida em 3.5 ou, de maneira
equivalente, encontrar um vetor w* esparso. Isto pode ser alcançado minimizando uma
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função objetivo que representa um termo de esparsidade, definida pela norma ℓ2, 1 de w ,
ou seja,

𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜(w) =
∑︁
Θ

𝜇𝜃

√︃∑︁
𝑗

𝑤𝜃
𝑗

2 =
∑︁

𝜃

𝜇𝜃‖w𝜃‖2, (3.6)

em que o vetor w𝜃 = (𝑤𝜃
1, 𝑤𝜃

2, ...)𝑇 consiste nas entradas do feixes de intensidade modulada
no ângulo 𝜃. A intenção de definir a função objetivo desta forma é agrupar todas as
intensidades dos beamlets no ângulo 𝜃 para utilizar a norma ℓ2 dentro do ângulo do feixe,
conforme mostrado na figura 10 (c).

Desta forma, torna-se possível zerar todas as componentes do vetor de intensidades
w𝜃 associado ao feixe de ângulo 𝜃 , de modo a obter uma solução esparsa para o problema
BAO.

Levando em consideração todas as observações anteriores, o problema BAO é
formulado como

𝑚𝑖𝑛 𝐹 (w) = 𝜇𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒(w) + 𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜(w)
𝑠.𝑎. 𝑤𝜃

𝑗 ≥ 0,
(3.7)

em que 𝜇 é uma constante utilizada para ajustar os pesos entre as funções 𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 e 𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 .
É importante lembrar que os parâmetros 𝜇 e 𝜇𝜃 são diferentes, pois o primeiro é uma
constante, e o segundo é atualizado adaptativamente durante o processo de otimização. O
esquema de atualização dos parâmetros 𝜇𝜃 será descrito na Seção 3.3.

3.3 Descrição do método de minimização ℓ2,1 adaptativa

Nesta seção, descreveremos o desenvolvimento do Método de Minimização ℓ2, 1

Adaptativa, proposto por (JIA et al., 2011), para resolver o problema BAO 3.7.

Uma vez que a função objetivo 𝐹 do problema 3.7 é uma função convexa e o conjunto
viável deste problema é um conjunto convexo, as condições necessárias de otimalidade
de primeira ordem também são suficientes (veja, por exemplo, (MARTINEZ; SANTOS,
1995)). Logo, aplicando esta condição ao problema 3.7, devemos ter

0 = ∇𝐹 = 𝜇∇𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 +∇𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 . (3.8)

Introduzindo um vetor g e um escalar 𝜆 auxiliares, a condição 3.8 pode ser decom-
posta em duas equações, dadas por

0 = w− g− 𝜆𝜇∇𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 (3.9)
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e

0 = w− g + 𝜆∇𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 . (3.10)

Note que 3.10 representa a equação a ser satisfeita por um ponto estacionário da
função objetivo auxiliar

𝐹𝐴𝑢𝑥(w) = 1
2‖w− g‖2

2 + 𝜆𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜(w) . (3.11)

Tendo esta ideia em mente, obtemos um processo iterativo definido em duas etapas.
A primeira delas consiste em calcular g como na equação 3.9 e, a segunda, em resolver o
subproblema de minimizar 𝐹𝐴𝑢𝑥(𝑤) , sujeito a w ≥ 0 . O vetor g pode ser interpretado
como um ponto de teste, obtido ao caminhar na direção de máxima descida da função
𝐹𝑑𝑜𝑠𝑒 no ponto corrente w (ou seja, na direção −∇𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒(w) ).

Vejamos, agora, que é possível obter uma fórmula fechada para a solução do
problema de minimizar 𝐹𝐴𝑢𝑥(w) , sujeito a w ≥ 0 . Para isto, definimos g𝜃 como sendo o
vetor cujas componentes correspondem aos beamlets que pertencem ao feixe de ângulo 𝜃 .

Em primeiro lugar, observe que a função 𝐹𝐴𝑢𝑥 pode ser decomposta numa soma,
em que cada parcela está associada a um ângulo de feixe 𝜃. Ou seja, podemos escrever

𝐹𝐴𝑢𝑥(w) =
∑︁

𝜃

𝐹 𝜃
𝐴𝑢𝑥(w𝜃) ,

em que
𝐹 𝜃

𝐴𝑢𝑥 =
∑︁

𝜃

1
2
⃦⃦⃦
w𝜃 − g𝜃

⃦⃦⃦2

2
+ 𝜆𝜇𝜃

⃦⃦⃦
w𝜃
⃦⃦⃦

2
. (3.12)

Desta forma, podemos minimizar 𝐹 𝜃
𝐴𝑢𝑥 de forma independente, para cada ân-

gulo 𝜃 . Para simplificar a notação, denotaremos 𝜇 = 𝜆𝜇𝜃 > 0 , e eliminaremos o subs-
crito/sobrescrito 𝜃 .

Uma vez que a função 𝐹 𝜃
𝐴𝑢𝑥 é convexa, as condições necessárias de otimalidade

de primeira ordem também são suficientes, conforme mencionamos anteriormente. Desta
forma, supondo w ̸= 0 , temos

0 = ∇𝐹𝐴𝑢𝑥

𝜕w
= (w− g) + �̃�

w
‖w‖2

(3.13)

Mostraremos, agora, que a solução para a equação 3.13 é da forma 𝑤 = 𝑐𝑔, em que
𝑐 é uma constante. Substituindo 𝑤 = 𝑐𝑔 em 3.13, obtemos

0 = 𝑐g− g + �̃�
𝑐g

|𝑐| ‖g‖2
. (3.14)
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Devemos, então, considerar dois casos:

(1) Se 𝑐 > 0 , então,

0 = 𝑐g− g + �̃�
𝑐g

𝑐 ‖g‖2

0 = 𝑐g− g + �̃�
g
‖g‖2

0 = g
(︃

𝑐− 1 + �̃�

‖g‖2

)︃
.

Supondo g ̸= 0 , obtemos

𝑐− 1 + �̃�

‖g‖2
= 0. (3.15)

(2) Se 𝑐 < 0 , então,

0 = 𝑐g− g + �̃�
𝑐g

−𝑐 ‖g‖2

0 = 𝑐g− g− �̃�
g
‖g‖2

0 = g
(︃

𝑐− 1− �̃�

‖g‖2

)︃
.

Supondo g ̸= 0 , obtemos

𝑐− 1− �̃�

‖g‖2
= 0. (3.16)

De 3.15 e 3.16, obtemos

0 = 𝑐− 1 + �̃�

‖g‖2
𝑠𝑔𝑛(𝑐), (3.17)

em que 𝑠𝑔𝑛(.) é a função sinal. Provaremos, agora, que a única solução de 3.17 é 𝑐 = 1− �̃�
‖g‖2

,
se �̃� < ‖g‖2. De fato, considere os seguintes casos:

Caso 1: Se 𝑐 > 0 e �̃�
‖g‖2

> 1, de 3.17, que 𝑐 = 1− �̃�
‖g‖2

< 0, o que é impossível.

Caso 2: Se 𝑐 < 0 e �̃�
‖g‖2

> 1, de 3.17, que 𝑐 = 1 + �̃�
‖g‖2

> 0, o que é impossível.

Caso 3: Se 𝑐 < 0 e �̃�
‖g‖2

< 1, de 3.17, que 𝑐 = 1 + �̃�
‖g‖2

> 0, o que é impossível
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Portanto, pelos Casos 1, 2 e 3 acima, concluímos que a única solução de 3.17 é
𝑐 = 1− �̃�

‖g‖2
, se �̃� < ‖g‖2. Assim, temos que

w𝜃
1 = g𝜃

(︃
1− �̃�𝜃

‖g𝜃‖2

)︃

é minimizador de 3.12.

Como a condição de otimalidade 3.13 não é válida para w𝜃 = 0 , devemos considerar
as seguintes condições:

∙ Se �̃�𝜃 ≤
⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦

2
, então w𝜃

1 = g𝜃

(︃
1− �̃�𝜃

‖g𝜃‖2

)︃
ou w𝜃

2 = 0 poderão ser minimizadores

de 3.17. De fato , 𝐹𝐴𝑢𝑥

(︁
w𝜃

2

)︁
= 1

2

⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦2

2
e

𝐹𝐴𝑢𝑥(w𝜃
1)− 𝐹𝐴𝑢𝑥(w𝜃

2) = 1
2

⃦⃦⃦⃦
⃦g𝜃

(︃
1− �̃�𝜃

‖g𝜃‖2

)︃
− g𝜃

⃦⃦⃦⃦
⃦

2

2
+ 𝜇𝜃

⃦⃦⃦⃦
⃦g𝜃

(︃
1− 𝜇𝜃

‖g𝜃‖2

)︃⃦⃦⃦⃦
⃦

2
− 1

2
⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦2

2

= 1
2

⃦⃦⃦⃦
⃦g𝜃

(︃
1− �̃�𝜃

‖g‖2
− 1

)︃⃦⃦⃦⃦
⃦

2

2
+ �̃�𝜃

(︃
1− �̃�𝜃

‖g‖2

)︃ ⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦

2
− 1

2
⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦2

2

= 1
2

�̃�2
𝜃

‖g𝜃‖2
2

⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦2

2
+ �̃�𝜃

⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦

2
− �̃�2

𝜃 −
1
2
⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦2

2

= 1
2 �̃�2

𝜃 + �̃�𝜃

⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦

2
− �̃�2

𝜃 −
1
2
⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦2

2

= −1
2 �̃�2

𝜃 + �̃�𝜃

⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦

2
− 1

2
⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦2

2

= −1
2

(︂
�̃�2

𝜃 − 2�̃�𝜃

⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦

2
+
⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦2

2

)︂

= −1
2
(︁
�̃�𝜃 −

⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦

2

)︁2
≤ 0; (3.18)

ou seja,
𝐹𝐴𝑢𝑥(w𝜃

1) ≤ 𝐹𝐴𝑢𝑥(w𝜃
2).

Portanto, w𝜃
1 é minimizador de 3.17.

∙ Por outro lado, se �̃�𝜃 >
⃦⃦⃦
g𝜃
⃦⃦⃦

2
, vimos, pelos casos 1 e 2 acima, que não existe 𝑐 ̸= 0

tal que 𝑤 = 𝑐𝑔 seja minimizador de (3.17). Logo, neste caso, w𝜃
2 = 0 é o único

minimizador de 3.17.
Logo, em qualquer uma das situações acima, temos que

w𝜃 = g𝜃 max
(︃

1− 𝜆�̃�𝜃

‖g𝜃‖2
, 0

)︃
(3.19)

é minimizador de 3.17, com �̃�𝜃 = 𝜆𝜇𝜃.
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A equação 3.19 possui uma interpretação interessante. De fato, o vetor 𝑔 em 3.10 é
obtido por meio de um passo de comprimento 𝜆 na direção de máxima descida da função
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 a partir de w, mas não leva em conta o termo de esparsidade 𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 . Para incluir
esta esparsidade, a equação 3.19 compara o valor de ‖g𝜃‖2 com a salvaguarda �̃� = 𝜆𝜇𝜃 .
Em particular, se ‖g𝜃‖2 < 𝜆𝜇𝜃 , isso significa que o feixe de ângulo 𝜃 em questão não
contribui efetivamente para a solução, de modo que ele poderá ser eliminado do conjunto
de feixes candidatos. Assim, procedendo iterativamente com as etapas descritas por 3.9 e
3.10, obtemos uma solução esparsa para o problema BAO ??(3.7). O Algoritmo A1 resume
o processo descrito acima.

Algoritmo A1 Dado: w0 (ponto inicial). Enquanto algum critério de parada não
for satisfeito:

Passo 1: Calcule g = w− 𝜆𝜇∇𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 .

Passo 2: Para cada ângulo 𝜃, faça g𝜃
𝑗 = max

{︁
0, g𝜃

𝑗

}︁
.

Passo 3: Calcule w𝜃 = g𝜃 max
(︁
1− 𝜆𝜇𝜃

‖𝑤𝜃‖2
, 0

)︁
.

Observe que o tamanho do passo dado na direção de máxima descida da função
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 a partir de w é 𝑡 = 𝜆𝜇 . Na prática, no Passo 1, deve-se realizar uma busca linear ao
longo desta direção, para garantir um decréscimo suficiente da função 𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 .

3.4 Atualização dos fatores de penalização do termo de esparsidade
da função objetivo do BAO

Nesta seção, veremos como atualizar os fatores de penalização 𝜇𝜃 associados ao
termo de esparsidade 𝐹Â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 da função objetivo do problema BAO 3.7.

(JIA et al., 2011) adotam um critério heurístico para a atualização dos fatores
de penalização 𝜇𝜃 baseado no valor correspondente de ‖w𝜃‖2 . Estes fatores deverão
ser atualizados de tal maneira que os feixes de baixa contribuição ao planejamento de
tratamento tenham uma alta penalização, ou seja, se o valor de ‖w𝜃‖2 for pequeno, então
o valor de 𝜇𝜃 deverá ser grande. Desta forma, se 𝜇𝜃 for grande o suficiente, o feixe em
questão será eliminado do conjunto de feixes candidatos.

De acordo com (JIA et al., 2011), uma maneira possível para determinar a relevância
de um feixe de ângulo 𝜃 representado pelo vetor w𝜃 para a composição do planejamento
de tratamento radioterápico é comparar o valor ‖w𝜃‖2 em relação aos dois feixes vizinhos
imediatamente mais próximos à direita e à esquerda. Dado um feixe de ângulo 𝜃 com
‖w𝜃‖2 > 0 , isto pode ser feito da seguinte maneira:
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(1) Localize os dois feixes de ângulos 𝜃+ e 𝜃− imediatamente vizinhos à direita e à
esquerda (respectivamente), tais que ‖w𝜃+‖2 > 0 e ‖w𝜃−‖2 > 0 . Como estes feixes
estão localizados em um círculo, é importante lembrar que eles estão dispostos de
uma forma cíclica.

(2) Calcule

‖w𝜃‖𝑚𝑎𝑥
2 =

{︁
‖w𝜃‖2, ‖w𝜃+‖2, ‖w𝜃−‖2

}︁
.

(3) Calcule o parâmetro de penalização 𝜇𝜃 como

𝜇𝜃 = exp
[︃
−( ‖w

𝜃‖2

‖w𝜃‖max
2
− 1)

]︃
. (3.20)

De acordo com a definição do parâmetro 𝜇𝜃 dada pela equação 3.20, observamos
que seus valores sempre pertencem ao intervalo [1, 𝑒] . Assim, quanto mais próximo de 1
estiver o valor de 𝜇𝜃 , maior será a contribuição do feixe de ângulo 𝜃 correspondente para
a composição do planejamento de tratamento radioterápico.

Diante de tudo o que foi observado neste capítulo, o Método de Minimização ℓ2, 1

Adaptativa consiste em aplicar alternadamente o Algoritmo A1 e a atualização dos fatores
de penalização 𝜇𝜃 , até que o número 𝑁𝐴 de feixes desejados para compor o planejamento
de tratamento seja atingido. O Algoritmo A2 ilustra este processo.

Algoritmo A2: Seja 𝑁𝐴 o número de feixes desejados para compor o planejamento
de tratamento. Dados um ponto inicial w0, defina 𝜇𝜃 = 1 para todos os feixes
candidatos, e Denote por 𝑁 o número de feixes ativos. Enquanto 𝑁 > 𝑁𝐴, faça:

Passo 1: Aplique o Algoritmo A1 para atualizar o mapa de fluência (ou seja,
para atualizar o vetor w).

Passo 2: Atualize os parâmetros de penalização 𝜇𝜃 de acordo com a equação
3.20.

Passo 3: Conte o número 𝑁 de feixes ativos. Se 𝑁 = 𝑁𝐴 , PARE, e retorne a
solução w*, juntamente com os respectivos ângulos associados aos feixes ativos.
Caso contrário, volte ao Passo 1.
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3.5 Refinamento da solução do problema BAO
Após a obtenção da solução do problema BAO 3.7 por meio do Algoritmo A2

apresentado na Seção 3.3, (JIA et al., 2011) propõem uma estratégia de refinamento
desta solução, por meio da resolução do problema FMO (2.1), cuja função objetivo é a
função 𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 , definida em 3.4 e 3.5. Desta forma, dados os ângulos ótimos encontrados
na resolução do problema BAO 3.7, o objetivo é minimizar o desvio entre as doses de
radiação prescritas e as doses calculadas.

(JIA et al., 2011) resolvem o problema FMO utilizando uma versão do método do
gradiente projetado, apresentada no trabalho de (MEN et al., 2009), que será descrito
brevemente a seguir. Para simplificar a notação, denotaremos a função objetivo𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 por
𝐹 .

Na iteração 𝑘, dada a solução atualizada w(𝑘), a nova solução é definida como

w(𝑘+1) = 𝑃 (w(𝑘) − 𝜆(𝑘)O𝐹 (w(𝑘))), (3.21)

em que

𝑃 (y) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛x≥0‖y− x‖2

representa a projeção ortogonal de y ∈ R𝑛 sobre o conjunto

Ω = {x ∈ R𝑛 | x ≥ 0} ,

e 𝜆𝑘 é o tamanho de passo na iteração 𝑘 .

Para o caso particular do conjunto Ω definido acima, pode-se mostrar que

𝑃 (𝑦) = max(0, 𝑦) .

Para garantir o decréscimo suficiente da função objetivo, é realizada uma busca
linear, utilizando o Critério de Armijo. Tomamos como ponto inicial a solução w* do
problema BAO 3.7, fornecido pelo Algoritmo A2. O método do gradiente projetado
proposto por (MEN et al., 2009) está apresentado no Algoritmo A3.

Algoritmo A3 Dados: ponto inicial w(0) , 0 < 𝜀 < 1 , 𝛼 > 1 , 𝜆0 > 0 , 𝑘 = 0.
Enquanto algum critério de parada não for satisfeito:

Passo 1: Faça d(𝑘) = −∇𝐹 (w(𝑘)) .

Passo 2: Faça 𝜆 = 𝜆0 e w̄ = max(0, w(𝑘) + 𝜆d(𝑘)) .
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Passo 3: (Busca linear) Se

𝐹 (w̄) ≤ 𝐹 (w(𝑘))− 𝜀

𝜆
‖w̄−w(𝑘)‖2

2 ,

faça w(𝑘+1) = w̄ , 𝑘 = 𝑘 + 1 , e volte ao Passo 1. Caso contrário, vá ao Passo 4.

Passo 4: Faça 𝜆 = 𝜆
𝛼

, w̄ = max(0, w(𝑘) + 𝜆d(𝑘)) , e volte ao Passo 3.
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Capítulo 4
TESTES COMPUTACIONAIS

Neste capítulo, apresentamos os resultados de testes computacionais realizados
com o Algoritmo de Minimização ℓ2,1 Adaptativo (introduzido no Capítulo 3), aplicado ao
planejamento do tratamento com radioterapia de um caso de câncer de próstata. Os dados
referentes à geometria dos órgãos do paciente, a matriz de influência e as doses de radiação
prescritas foram extraídos da plataforma matRad ((WIESER et al., 2017)), desenvolvida
por pesquisadores da Divisão de Física Médica do Centro Alemão de Pesquisas do Câncer
DKFZ, em Heidelberg.

O matRad é uma plataforma de código aberto escrita inteiramente em Matlab,
desenvolvida para o planejamento de tratamento com radioterapia, para fins educacionais
e de pesquisa. Por meio desta plataforma que está disponível para download na página
<http://e0404.github.io/matRad/>, é possível realizar este planejamento para várias
modalidades do IMRT.

Consideramos, neste trabalho, que o tratamento radioterápico é realizado com
feixes de fótons emitidos por um acelerador linear de 6 MV (para mais detalhes, veja
(WIESER et al., 2017)). De acordo com os dados extraídos da plataforma matRad para
o tratamento do câncer de próstata, os seguintes órgãos ou estruturas são considerados
órgãos de risco: reto, bexiga, bulbo peniano, gânglios linfáticos, cabeças femorais direita e
esquerda, e a "cama de próstata"(tradução literal do Inglês, prostate bed).

O planejamento fornecido pelo matRad considera um tratamento com duração total
de 30 dias. Em geral, dependendo das condições de saúde do paciente, são feitas 5 sessões
de tratamento por semana. No planejamento em questão, a próstata foi subdividida em
duas regiões. Em uma delas a dose prescrita é de 68 Gy (região denominada "PTV 68") e,
na outra, a dose prescrita é de 56 Gy (região denotada por "PTV 56").

A Tabela 1 mostra os dados referentes às dosagens de radiação prescritas (total e
diária) para a próstata e para alguns dos órgãos de risco, e os parâmetros de penalização
𝛼𝑛 (subdosagem) e 𝛽𝑛 (superdosagem) da função objetivo 3.21. É importante mencionar
que o software matRad não forneceu as doses prescritas e os parâmetros de penalização

http://e0404.github.io/matRad/
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referentes aos outros órgãos/estruturas de risco citadas acima, mas que não estão listadas
na Tabela 1.

Órgão/ Estrututa Dose Prescrita Total (Gy) Dose Prescrita Diária (Gy) 𝛼𝑛 𝛽𝑛

Reto 50 1,6667 0 300
Próstata (PTV 68) 68 2,2667 1000 1000
Próstata (PTV 56) 56 1,8667 1000 1000

Bexiga 50 1,0000 0 300
Restante do corpo 30 1,0000 0 100

Tabela 1 – Dados de órgão alvo e dos órgãos de risco fornecidas pelo software matRad.

A análise dos planejamentos de tratamento obtidos serão feitas por meio do valor
da função objetivo 𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 do problema FMO (3.22), das imagens da distribuição das
doses nos órgãos envolvidos e pelos histogramas de dose-volume (DVH, do Inglês Dose-
Volume Histogram, que são gráficos que mostram a fração do volume de um órgão ou
de uma estrutura que recebe pelo menos uma certa dose. Para realizar as análises dos
DVHs, tomamos como referência as dosagens que apresentaram as maiores variações entre
planejamentos distintos, por meio de uma verificação visual do comportamento de cada
uma das curvas que compõem estes DVHs e levando em consideração as dosagens prescritas
(CASSIDY; BETZ; LILGE, 2015).

Na Seção 4.2, apresentaremos alguns testes numéricos realizados com o Algoritmo
de Minimização ℓ2,1 Adaptativa para obter os planejamentos de tratamento radioterápico,
considerando três conjuntos distintos de feixes candidatos, contendo 9, 10 ou 12 feixes.

Na Seção 4.3, analisaremos os planejamentos de tratamento radioterápico obtidos
com um número fixo de feixes igualmente espaçados, por meio da resolução do problema
FMO 3.21. Consideramos quatro conjuntos distintos e fixos, contendo 3, 4, 6 ou 9 feixes
ativos, também tomamos o caso de 9 feixes ativos com as orientações achadas na redução
de 12 feixes igualmente espaçados selecionando 9 feixes (veja tabela 9), este teste foi feito
com o objetivo de avaliar os resultados relacionados com 9 feixes ativados só.

Finalmente, na Seção 4.4, faremos uma análise comparativa entre os resultados
obtidos nas Seções 4.2 e 4.3.

O número total de voxels referentes à discretização dos órgãos envolvidos é de
3014010, e a quantidade total de beamlets é de 4087 no conjunto de 9 feixes candidatos,
4559 no conjunto de 10 feixes candidatos, e de 5397 no conjunto de 12 feixes candidatos.
As Tabelas 2, 3 e 4 contêm as quantidades de beamlets em cada um dos feixes associados
a cada um dos três conjuntos considerados.

Os testes numéricos foram realizados em Matlab (versão 𝑅2016𝑎), instalado em
um computador com processador 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙(𝑅) 𝐶𝑜𝑟𝑒(𝑇𝑀) 𝑖5− 3337𝑈𝐶𝑃𝑈@1.80𝐺𝐻𝑧, com
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6𝐺𝐵 de RAM, sob o sistema operacional Windows 10 (64𝑏𝑖𝑡𝑠).

Ângulo (em graus) Número de beamlets
0 480
40 488
80 374
120 445
160 502
200 486
240 440
280 379
320 493

Tabela 2 – Número de beamlets em cada um dos feixes, em um conjunto de 9 feixes
candidatos e igualmente espaçados.

Ângulo (em graus) Número de beamlets
0 480
36 491
72 405
108 410
144 497
180 470
216 493
252 400
288 414
324 499

Tabela 3 – Número de beamlets em cada um dos feixes, em um conjunto de 10 feixes
candidatos e igualmente espaçados.

4.1 Resultados obtidos com o algoritmo de minimização ℓ2,1 adap-
tativa
Nesta seção, apresentaremos alguns testes numéricos realizados com o Algoritmo

de Minimização ℓ2,1 Adaptativa para obter os planejamentos de tratamento radioterápico,
considerando os seguintes cenários:

- 9 feixes candidatos igualmente espaçados, selecionando 6 feixes (com 𝜇 = 0.03).

- 9 feixes candidatos igualmente espaçados, selecionando 4 feixes (com 𝜇 = 0.03).

- 10 feixes igualmente espaçados, selecionando 4 feixes (com 𝜇 = 0.05).
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Ângulo (em graus) Número de beamlets
0 480
30 496
60 442
90 338
120 445
150 505
180 470
210 497
240 440
270 335
300 446
330 503

Tabela 4 – Número de beamlets em cada um dos feixes, em um conjunto de 12 feixes
candidatos e igualmente espaçados.

- 10 feixes igualmente espaçados, selecionando 3 feixes (com 𝜇 = 0.05).

- 12 feixes igualmente espaçados, selecionando 9 feixes (com 𝜇 = 0.1).

- 12 feixes igualmente espaçados, selecionando 3 feixes (com 𝜇 = 0.1).

Nestes testes, os valores do parâmetro 𝜇 da função objetivo do problema de
otimização BAO 3.7 foram escolhidos por meio de várias tentativas com diversas escolhas. Os
valores utilizados aqui representam aqueles que produziram os resultados mais adequados.
Cada um dos testes acima foi realizado em duas etapas. Primeiramente, resolvemos o
problema BAO 3.7, para selecionar os feixes ótimos. Em seguida, utilizando como ponto
inicial a solução do problema 3.7, resolvemos o problema FMO 3.21, com o intuito de
minimizar o desvio entre as doses encontradas e as doses prescritas.

No problema BAO 3.7, os fatores de peso 𝜇𝜃 são atualizados sempre que a diferença
relativa entre os valores da função objetivo é menor que 10−5. Esta mesma medida é
utilizada como um dos critérios de parada, tanto para o problema BAO 3.7 quanto para o
problema FMO 3.21. Outros critérios de parada para estes dois problemas são a norma do
passo ser menor que 10−5, e o número de iterações ser menor igual a 1000.

Nas Tabelas 5 a 10, exibimos alguns dados referentes às soluções de cada um
dos testes descritos acima, como os feixes ativos e os respectivos ângulos, o valor das
funções objetivo 𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 3.5, 𝐹Â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 3.6, 𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒2 3.21, número de iterações do problema BAO
(NumIter), número de iterações do problema FMO(NumIter2), tempo gasto para resolver
o problema BAO (Tempo1) e o tempo gasto para resolver o problema FMO (Tempo2),
tendo em conta que esse tempo foi medido em segundos.
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As figuras da 11 até a 22 são chamadas os Histogramas ou DVHs que relaciona
a porcentagem do volume atingido nessa dose de radiação (Gy), para saber se o plano
criado é ótimo as curvas que representam os volumes dos órgãos alvos devem estar em sua
maioria o 100% do volume, más, para os órgãos em risco estas curvas devem cair para zero
o mais rápido possível. Em quanto, as distribuições de doses estas falam as intensidades
das doses inseridas em cada uns dos órgãos, é disser, entre mais vermelha seja a cor da
dose é maior sua intensidade, a qual deveria ser a cor referente aos alvos tendo a forma
mais parecida ao órgão.

Figura 11 – Distribuição da Dose para o caso de 9 feixes igualmente espaçados, selecionando
4 feixes com 𝜇 = 0.03.

Figura 12 – DVH da Distribuição da Dose para o caso de 9 feixes igualmente espaçados,
selecionando 4 feixes com 𝜇 = 0.03.
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Dado Obtido Valor
Ângulos Ativos 0 40 160 200
Feixes Ativos 1 2 5 6

𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 4.085
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 1.743
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒2 7.355

𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 9.314
NumIter 128
NumIter2 59
Tempo1 4.612e+02
Tempo2 1.191e+02

Tabela 5 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 9 feixes igualmente
espaçados, selecionando 4 feixes com 𝜇 = 0.03.

Figura 13 – Distribuição da Dose para o caso de 9 feixes igualmente espaçados, selecionando
6 feixes com 𝜇 = 0.03.

Figura 14 – DVH da Distribuição da Dose para o caso de 9 feixes igualmente espaçados,
selecionando 6 feixes com 𝜇 = 0.03.
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Dado Obtido Valor
Ângulos Ativos 0 40 120 160 200 240
Feixes Ativos 0 1 2 5 6 7

𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 4.107
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 1.742
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒2 6.168

𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 9.334
NumIter 129
NumIter2 191
Tempo1 4.693e+02
Tempo2 3.774e+02

Tabela 6 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 9 feixes igualmente
espaçados, selecionando 6 feixes com 𝜇 = 0.03.

Figura 15 – Distribuição da Dose para o caso de 10 feixes igualmente espaçados, selecio-
nando 3 feixes com 𝜇 = 0.05.

Figura 16 – DVH da Distribuição da Dose para o caso de 10 feixes igualmente espaçados,
selecionando 3 feixes com 𝜇 = 0.05.
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Dado Obtido Valor
Ângulos Ativos 0 36 180
Feixes Ativos 1 2 6

𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 5.0327
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 99.752
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒2 7.576

𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 10.020
NumIter 219
NumIter2 144
Tempo1 8.149e+02
Tempo2 3.464e+02

Tabela 7 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 10 feixes igualmente
espaçados, selecionando 3 feixes com 𝜇 = 0.05.

Figura 17 – Distribuição da Dose para o caso de 10 Feixes igualmente espaçados, selecio-
nando 4 feixes com 𝜇 = 0.05.

Figura 18 – DVH da Distribuição da Dose para o caso de 10 Feixes igualmente espaçados,
selecionando 4 feixes com 𝜇 = 0.05.
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Dado Obtido Valor
Ângulos Ativos 0 36 180 216
Feixes Ativos 1 2 6 7

𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 5.025
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 99.926
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒2 7.392

𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 10.022
NumIter 217
NumIter2 167
Tempo1 8.739e+02
Tempo2 3.916e+02

Tabela 8 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 10 feixes igualmente
espaçados, selecionando 4 feixes com 𝜇 = 0.05.

Figura 19 – Distribuição da Dose para o caso 12 feixes igualmente espaçados, selecionando
3 feixes com 𝜇 = 0.1.

Figura 20 – DVH da Distribuição da Dose para o caso 12 feixes igualmente espaçados,
selecionando 3 feixes com 𝜇 = 0.1.
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Dado Obtido Valor
Ângulos Ativos 0 30 180
Feixes Ativos 1 2 7

𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 5.214
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 84.191
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒2 6.122

𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 13.633
NumIter 307
NumIter2 299
Tempo1 9.003e+03
Tempo2 1.035e+03

Tabela 9 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 12 feixes igualmente
espaçados, selecionando 3 feixes com 𝜇 = 0.1.

Figura 21 – Distribuição da Dose para o caso 12 feixes igualmente espaçados, selecionando
9 feixes com 𝜇 = 0.1.

Figura 22 – DVH da Distribuição da Dose para o caso 12 feixes igualmente espaçados,
selecionando 9 feixes com 𝜇 = 0.1.

Observando os DVHs das figuras 12, 14, 16, 18, 20 e 22 notamos que as dosagens
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Dado Obtido Valor
Ângulos Ativos 0 30 90 120 150 180 210 270 300
Feixes Ativos 1 2 4 5 6 7 8 10 11

𝐹𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 5.215
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒 84.191
𝐹𝐷𝑜𝑠𝑒2 6.122

𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 13.634
NumIter 307
NumIter2 299
Tempo1 9.525e+03
Tempo2 1.9003e+03

Tabela 10 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 12 feixes igualmente
espaçados, selecionando 9 feixes com 𝜇 = 0.1.

de radiação recebidas pela próstata (tanto para a porção PTV 68 quanto para a porção
PTV 56) foram muito semelhantes, independentemente do conjunto de feixes candidatos e
do número de feixes ativos selecionados. O reto foi mais poupado no planejamento obtido
com a redução de 9 para 6 feixes ativos, pois apenas 40% do volume do órgão recebeu
radiação maior ou igual a 1,5 Gy. Para os outros planejamentos, este percentual variou
entre 47% e 65% (aproximadamente), considerando esta mesma dose. Notamos que cerca
de 80% do volume da bexiga recebeu pelo menos 1,0 Gy de radiação nos casos em que o
planejamento foi obtido por meio da redução de 10 para 3 e de 10 para 4 feixes ativos e, nas
demais configurações, este percentual variou entre 88% e 90%. O padrão de distribuição
das doses de radiação recebidas pelas cabeças femorais direita e esquerda foram bastante
parecidas, em cada um dos planejamentos obtidos. Com efeito, nos tratamentos em que
ocorreu a redução de 12 para 3 e de 12 para 9 feixes ativos, aproximadamente 60% destas
estruturas receberam doses maiores ou iguais a 0,3 Gy. Por outro lado, estas mesmas
estruturas foram mais poupadas no planejamento referente à redução de 9 para 6 feixes
ativos, no qual aproximadamente 46% dos volumes receberam dosagens de pelo menos 0,3
Gy. Com relação aos gânglios linfáticos e ao bulbo peniano, as distribuições de dosagens
radioterápicas não apresentaram variações significativas em função dos planejamentos
obtidos.

Analisando as Tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10 constatamos que os planejamentos obtidos
com a redução de 12 para 3 feixes e com a redução de 12 para 9 feixes apresentaram
os menores desvios entre as dosagens de radiação prescritas e aplicadas. Também, as
configurações que, em geral, pouparam mais as áreas sensíveis foram os planejamentos
onde teve redução de feixes ativos, porém os que menor afetaram foram as reduções de 12
para 3 feixes e de 12 para 9 feixes ativos. Por ultimo, relacionado ao tempo e ao número
de iterações nos planejamentos feitos por meio das reduções de feixes confirma que a maior
quantidade de feixes iniciais e de feixes ótimos a pegar será menor o tempo a utilizar pois
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também são menores as interações feitas.
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4.2 Resultados obtidos com um número fixo de feixes igualmente
espaçados

Nesta seção, analisaremos os planejamentos de tratamento radioterápico obtidos
com um número fixo de feixes igualmente espaçados, por meio da resolução do problema
FMO (3.22). Consideramos quatro conjuntos distintos e fixos, contendo 3, 4, 6 ou 9 feixes
ativos.

Figura 23 – Distribuição da Dose para o caso de 3 feixes igualmente espaçados.

Figura 24 – DVH da Distribuição da Dose para o caso de 3 feixes igualmente espaçados.

Dado Obtido Valor
𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹 𝑀𝑂 15.601

NumIterFMO 1350
TempoFMO 6.614e+01

Tabela 11 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 3 feixes igualmente
espaçados.
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Figura 25 – Distribuição da Dose para o caso 4 feixes igualmente espaçados.

Figura 26 – DVH da Distribuição da Dose para o caso 4 feixes igualmente espaçados.

Dado Obtido Valor
𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹 𝑀𝑂 12.640

NumIterFMO 154
TempoFMO 1.620e+02

Tabela 12 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 4 feixes igualmente
espaçados.
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Figura 27 – Distribuição da Dose para o caso 6 feixes igualmente espaçados.

Figura 28 – DVH da Distribuição da Dose para o caso 6 feixes igualmente espaçados.

Dado Obtido Valor
𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹 𝑀𝑂 9.264

NumIterFMO 294
TempoFMO 3.626e+02

Tabela 13 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 6 feixes igualmente
espaçados.
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Figura 29 – Distribuição da Dose para o caso 9 feixes igualmente espaçados.

Figura 30 – DVH da Distribuição da Dose para o caso 9 feixes igualmente espaçados.

Dado Obtido Valor
𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹 𝑀𝑂 6.196

NumIterFMO 186
TempoFMO 3.758e+02

Tabela 14 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 9 feixes igualmente
espaçados.
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Figura 31 – Distribuição da Dose para o caso de 9 feixes nas orientações achadas no plano
de 12 feixes igualmente espaçados, selecionando 9 feixes com 𝜇 = 0.1 .

Figura 32 – DVH da Distribuição da Dose para o caso de 9 feixes nas orientações achadas
no plano de 12 feixes igualmente espaçados, selecionando 9 feixes com 𝜇 = 0.1
.

Dado Obtido Valor
𝐹𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝐹 𝑀𝑂 6.5197

NumIterFMO 486
TempoFMO 9.657e+02

Tabela 15 – Dados finais obtidos nas iterações para resolver o caso de 9 feixes nas orien-
tações achadas no plano de 12 feixes igualmente espaçados, selecionando 9
feixes com 𝜇 = 0.1 .

De acordo com os DVHs das 26, 28, 29 e 30, observamos que o planejamento obtido
com o uso de 9 feixes igualmente espaçados foi o mais eficaz com relação à distribuição
das dosagens sobre a próstata. De fato, aproximadamente 92% do volume da próstata
referente à porção PTV 68 receberá uma dose igual ou superior a 2,2 Gy, enquanto
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que este percentual é de 75%, 83% e 85% para os planos envolvendo 3, 4 e 6 feixes,
respectivamente. Já as distribuições das doses sobre a porção PTV 56 da próstata não
apresentaram variações significativas em função dos quatro planejamentos analisados nesta
seção.

A bexiga será mais poupada com o tratamento utilizando 4 feixes igualmente
espaçados, pois 75% do volume do órgão receberá pelo menos 1,0 Gy, ao passo que, para
esta mesma dosagem, esta porcentagem varia entre 80% e 95% (aproximadamente) nos
outros planejamentos encontrados. Ainda em relação à bexiga, os planejamentos com 4 e 6
feixes preveem que 40% do volume do órgão receberá uma dosagem de radiação maior ou
igual a 1,5 Gy. Para esta mesma dose, esta porcentagem sobe para aproximadamente 50%
no caso dos planejamentos com 3 e 9 feixes.

Notamos que o tratamento com 9 feixes igualmente espaçados prevê um menor
nível de radiação para o reto. Com efeito, apenas 12% do volume deste órgão receberá
uma dosagem de pelo menos 1,7 Gy. Considerando esta mesma dosagem, este percentual
sobe para 26% no planejamento envolvendo 3 feixes igualmente espaçados.

As dosagens previstas a serem recebidas pelas cabeças femorais direita e esquerda
apresentaram uma grande variação em função do número de feixes utilizados. Estas
estruturas serão mais poupadas se o planejamento obtido com 3 feixes igualmente espaçados
for adotado, pois apenas 8% do volume delas receberão uma dose maior ou igual a 0,5
Gy. Por outro lado, se levarmos em consideração o planejamento com 4 feixes e esta
mesma dose, este percentual sobe para 55% (cabeça femoral direita) e 58% (cabeça femoral
esquerda). Além disso, a dosagem máxima prevista a ser recebida pelas cabeças femorais é
maior para o tratamento com 4 feixes igualmente espaçados (aproximadamente 1,65 Gy)
em relação aos outros planejamentos (variando entre 1,3 e 1,45 Gy).

A distribuição das dosagens para o bulbo peniano foram idênticas para os 4
planejamentos considerados. Os gânglios linfáticos serão mais poupados se o planejamento
com 9 feixes igualmente espaçados for aplicado, pois 12% do volume destas estruturas
receberão uma dosagem de pelo menos 1,9 Gy, ao passo que, para esta mesma dosagem,
este percentual varia entre 15% e 18% para os outros planejamentos.

Analisando as Tabelas 11 a 14 percebemos que, neste conjunto particular de testes,
quanto maior for o número de feixes igualmente espaçados, menor será o desvio entre as
doses prescritas e as doses aplicadas, ademais, menor será a dosagem atingida nos órgãos
em risco.
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4.3 Análise comparativa entre as metodologias testadas

Nesta seção, faremos uma análise comparativa entre as soluções obtidas pelo Método
de Minimização ℓ2,1 Adaptativa (Seção 4.1) e pela Otimização dos Mapas de Fluência
(Seção 4.2).

Primeiramente, consideraremos os planejamentos que usam 3 feixes ativos. De
acordo com os gráficos das figuras 16, 20 e 24, com relação à próstata (órgão alvo),
constatamos que mais de 90% da porção PTV 68 receberá doses de radiação maiores
que 2,2 Gy, e este percentual cai para 72% se considerarmos o esquema de tratamento
com 3 feixes igualmente espaçados. Já em relação à porção PTV 56 da próstata, notamos
que as distribuições de radiação não apresentaram variações significativas em função do
planejamento adotado. Notamos que o esquema de tratamento encontrado com a redução
de 12 para 3 feixes foi mais eficaz ao evitar doses excessivas de radiação nos órgãos de risco.
De fato, apenas 12% do volume do reto receberá pelo menos 1,7 Gy de radiação, enquanto
que, para os outros dois planejamentos (com a redução de 10 para 3 feixes e com 3 feixes
igualmente espaçados), estes percentuais sobem para 15% e 26%, respectivamente. Além
disso, 22% do volume da bexiga receberá 1,7 Gy ou mais se o planejamento obtido com a
redução de 12 para 3 feixes for adotado. Com a redução de 10 para 3 feixes, 25% da bexiga
receberá pelo menos 1,7 Gy e, se forem utilizados 3 feixes igualmente espaçados, este
percentual aumenta para 35%. O planejamento que envolve 3 feixes igualmente espaçados
mostrou-se benéfico apenas para preservar as cabeças femorais, pois, neste caso, somente
8% do volume de cada uma destas estruturas receberá 0,5 Gy ou mais (este percentual
sobe para 50% no planejamento com a redução de 12 para 3 feixes).

Ao analisar os DVHs das figuras 12, 18 e 26, que estão associados aos planejamentos
de tratamento que utilizam 4 feixes ativos, constatamos que o planejamento encontrado
com a redução de 9 para 4 feixes foi mais eficiente com relação à distribuição da radiação
sobre a próstata. De fato, neste caso, 90% da porção PTV 68 receberá pelo menos 2,2 Gy,
e este percentual cai para 82% se o planejamento com 4 feixes igualmente espaçados for
adotado. O tratamento com a redução de 9 para 4 feixes mostra-se benéfico para a “cama
de próstata” (que é uma estrutura de risco), pois apenas 2% desta estrutura receberá pelo
menos 2,3 Gy (este percentual sobe para 20% para o tratamento com 4 feixes igualmente
espaçados). Com relação ao reto, se o esquema com 4 feixes igualmente espaçados for
adotado, 15% do volume deste órgão receberá 1,7 Gy ou mais e, no outro planejamento
com 4 feixes, este percentual sobe para 22%. Para os dois esquemas envolvendo 4 feixes,
as doses de radiação recebidas pelas cabeças femorais são bastante altas. Com efeito,
no tratamento com 4 feixes igualmente espaçados, entre 55% e 58% dos volumes destas
estruturas receberão pelo menos 0,5 Gy e, com a redução de 10 para 4 feixes, esses
percentuais variam entre 40% e 48%.

Considerando os planejamentos obtidos com 6 feixes ativos, cujos DVHs estão
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exibidos nas figuras 14 e 28, constatamos que toda a porção PTV 68 da próstata receberá
doses de radiação maiores ou iguais a 2,2 Gy se o tratamento com 6 feixes igualmente
espaçados for adotado, enquanto que, para o planejamento com a redução de 9 para 6
feixes, 90% desta porção receberá 2,2 Gy ou mais. Com relação à porção PTV 56 da
próstata, o volume que receberá mais de 1,9 Gy varia entre 15% (com 6 feixes igualmente
espaçados) e 18% (com a redução de 9 para 6 feixes). Com relação aos órgãos de risco,
constatamos que apenas 5% da cama de próstata receberá 2,3 Gy ou mais se o esquema
com a redução de 9 para 6 feixes for utilizado, e este percentual sobe para 25% para o
outro planejamento. As dosagens recebidas pelas cabeças femorais são menores quando
o tratamento com 6 feixes igualmente espaçados é adotado, mas ainda são bem maiores
em comparação com o esquema utilizando 3 feixes igualmente espaçados. Para dosagens
de 1,7 Gy ou mais, as porcentagens dos volumes do reto e da bexiga que receberão estas
quantidades de radiação apresentam uma menor variação entre os dois planejamentos com
6 feixes. Em conclusão, o melhor planejamento obtido com 6 feixes ótimos foi melhor na
aplicação do BAO pois são menores as dosagens recebidas pelos órgãos em risco, porem,
as dosagens para os volumes da próstata foram atingidas.

Os DVHs das figuras 22 e 30 mostram as distribuições de doses de radiação para os
planejamentos obtidos com 9 feixes ativos. Os dois esquemas obtidos com esta quantidade
de feixes produziram distribuições praticamente idênticas para as duas porções da próstata
consideradas (PTV 68 e PTV 56), e também para a cama de próstata. Com a relação à
bexiga, podemos perceber que a dosagem mínima de radiação recebida por este órgão é
maior quando o planejamento com 9 feixes igualmente espaçados é aplicado, e, nos dois
esquemas, 22% deste órgão receberá pelo menos 1,7 Gy. As cabeças femorais receberão
menores doses de radiação se o tratamento com 9 feixes igualmente espaçados for adotado.
As variações mais significativas entre as dosagens recebidas em função de cada plano
ocorrerão para as cabeças femorais. Para estas estruturas, as dosagens serão maiores
quando o tratamento obtido com a redução de 12 para 9 feixes for aplicado. Em síntese, o
melhor planejamento obtido com 9 feixes finais foi obtido com o plano da redução de 12
feixes igualmente espaçados inicias pois como pode ser observado nas distribuições das
doses (figuras 21 e 29) o volume relacionado com as estruturas em risco irradiada com
dosagem já considerável como alta (pois a cor está entre o laranja e o vermelho) é maior
no caso de 9 feixes igualmente espaçados, não obstante, as dosagens prescitas para os PTV
56 e PTV 68 foram atingidas.

Segundo o observado nas distribuições de dose e os DVHs (figuras 21, 22, 29, 30,
31 e 32) dos planejamentos com 9 feixes ativos concluímos que o plano feito pelo Método
de Minimização ℓ2,1 Adaptativa é mais ótimo pois as dosagens para os órgãos em risco
foram menores neste, isto é muito evidenciado naos volumes das distribuições de doses
que apresentam irradiação alto (as cores laranja e vermelha) e suas curvas nos DVHs, pois
estas decaem. Aliás as dosagens prescritas para os alvos foram atingidas nos três casos.
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Com tudo isto, poderíamos falar que as dosagens também são otimizadas no executamento
do BAO, ela é duas vezes otimizada no Método de Minimização ℓ2,1 Adaptativa. Porém,
em termos do tempo e das iterações efetuadas aconteceu algo inesperado, pois no caso
dos 9 feixes nos ângulos otimizados foi solucionado o FMO só, portanto o esperado seria
que o tempo o as iterações fossem menores que nos outros casos. Em conclusão, os planos
criados por meio do Método de Minimização ℓ2,1 Adaptativa sempre foram melhores que
os outros.
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CONCLUSÕES

Este trabalho trata do processo de obtenção de planejamentos de dosagens radiote-
rápicas para o tratamento do câncer, baseado na técnica de Radioterapia de Intensidade
Modulada (IMRT). Dentre as diversas variantes do IMRT, estudamos a Otimização dos
Ângulos de Feixe (BAO), que consiste em escolher os ângulos ótimos de feixes de radiação,
dentre um conjunto de feixes iniciais candidatos.

Para resolver o problema BAO, empregamos o Método de Minimização ℓ2,1 Adap-
tativa, que consiste em obter soluções esparsas para este problema, por meio de uma
penalização dos feixes que não contribuem efetivamente para o planejamento de tratamento.
Após a obtenção dos feixes ótimos, devemos resolver o problema de otimização de mapa de
fluência (FMO), com o intuito de reduzir os desvios entre as doses de radiação prescritas e
as doses calculadas. Neste trabalho, consideramos a obtenção de planejamentos de dosagem
radioterápicas para um caso de câncer de próstata.

De um modo geral, constatamos que todos os planejamentos de tratamento obtidos
foram eficazes para determinar a distribuição otimizada de radiação para as duas porções
da próstata consideradas (PTV 68 e PTV 56, cujas doses totais prescritas são de 68 Gy e 56
Gy, respectivamente). De fato, de acordo com as análises dos DVHs, as doses de radiação
recebidas por este órgão estão bastante próximas das doses prescritas. Por outro lado, as
dosagens recebidas pelos órgãos de risco podem variar bastante entre um planejamento e
outro. Por exemplo, o reto foi mais poupado da radiação nos planejamentos obtidos com
a redução de 9 para 6 feixes ativos, com a redução de 12 para 3 feixes ativos, e com 9
feixes igualmente espaçados. Já a bexiga foi mais poupada nos planejamentos obtidos com
a redução de 10 para 4 feixes ativos e com 4 feixes igualmente espaçados. As dosagens
recebidas pelas cabeças femorais direita e esquerda foram aquelas que sofreram a maior
variação entre os planejamentos considerados, e elas foram mais poupadas naquele com 3
feixes igualmente espaçados.

Também podemos perceber que, no conjunto de testes realizados com o BAO,
os menores desvios entre as doses de radiação prescritas e calculadas ocorreram nos
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planejamentos obtidos com a redução de 12 para 3 e de 12 para 9 feixes ativos. Já em
relação aos testes com feixes igualmente espaçados, observamos que o menor desvio ocorreu
com o planejamento encontrado com 9 feixes igualmente espaçados, e percebemos que a
tendência é que este desvio diminua à medida em que aumentamos o número de feixes,
é por estas razões que podemos concluir que os planos expostos na seção 4.1, é disser
aplicando o BAO são melhores que os planos da seção 4.2 ou seja, os referentes aos feixes
igualmente espaçados e sem otimizar.

Constatamos que o Método de Minimização ℓ2, 1 Adaptativa é bastante sensível à
escolha do parâmetro 𝜇 da função objetivo do problema BAO, pois uma escolha inadequada
deste parâmetro poderá fazer com que o número 𝑁𝐴 de feixes ativos na solução não seja
atingido. Por conta deste fato, foi necessário realizar um número grande de testes para
determinar o valor mais adequado de 𝜇 para cada cenário considerado neste trabalho;
criando a necessidade de resolver uma estratégia adaptativa para a obtenção de 𝜇 a qual é
possível.

Uma possível continuação deste trabalho seria a obtenção de planejamentos de
tratamento radioterápicos para outros tipos de câncer, e também estudar a aplicação de
outros métodos para resolver o problema BAO, como aquele proposto por (LIU; DONG;
XING, 2017).
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