
42 ANOS DE HISTÓRIA
5 ANOS DE INOVAÇÃO

O Serviço de Radioterapia do IPO-Porto é o maior 
Serviço da Península Ibérica, e um dos mais 
conceituados na Europa, pela constante aposta 
em técnicas inovadoras no tratamento da doença 
oncológica através da radiação ionizante. Ao longo 
de cinco anos, o IPO-Porto tem introduzido novos 
equipamentos tecnológicos de vanguarda que 
possibilitam a introdução de técnicas modernas, com 
maior rigor, eficácia e qualidade. Esta aposta reflete, 
mais uma vez, o trabalho de continuidade do Instituto 
na prestação de cuidados de saúde de excelência para 
o doente, privilegiando em todos os momentos do 
tratamento o seu bem-estar psicossocial.
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BALANÇO 5 ANOS DE SERVIÇO



LINHA CRONOLÓGICA

TRATAMENTOS DISPONÍVEIS 
NO SERVIÇO

NOVO ACELERADOR LINEAR
MAIOR RIGOR, PRECISÃO E EFICÁCIA

2011  Introdução de tratamentos não convencionais:  
IMRT e VMAT

2012  Aposta em novas técnicas: Gating Respiratório,  
Radiocirurgia (RC) e Radioterapia Estereotáxica  
Fraccionada (SFRT)

2013  Introdução de tratamentos de SBRT Pulmonar  
(Stereotatic Body Radiotherapy) 

2014  Introdução de tratamentos de SBRT Hepática  
(Stereotatic Body Radiotherapy) 

2015  Aumento exponencial de tratamentos com técnicas 
especiais de irradiação, tratamentos complexos e IGRT 
(Radioterapia Guiada por Imagem)

2016 Instalação do novo acelerador Linear TrueBeam STx®

3DCRT
Tratamento convencional de radioterapia tridimensional conformacional.

IMRT ou RT de Intensidade Modulada
Técnica de tratamento em que são usados múltiplos feixes de radiação 
que incidem na superfície corporal em diferentes ângulos , com inten-
sidade não uniforme.

VMAT ou RapidArc®
Técnica de RT de Intensidade Modulada com radiação debitada 
enquanto o aparelho de tratamento descreve movimentos em arcos, 
com tempos de tratamento mais curtos. 

VANTAGENS
b  Grande rigor técnico em todo o processo de planeamento 

pelo radioncologista 
b  Utilização de ferramentas de cálculo de dose e controle de 

qualidade complexas 
b  Menor incidência de toxicidade

Radioterapia Intraoperatória (RIO)
Técnica de tratamento realizada no decurso de uma intervenção 
cirúrgica, com o doente sob anestesia geral, que permite debitar 
uma dose elevada de radiação no local, poupando os tecidos normais 
de uma irradiação desnecessária. É realizada num acelerador linear 
instalado num bunker adjacente ao bloco operatório.  

Gating Respiratório
Sistema que permite monitorizar os movimentos respiratórios  
durante o tratamento e sincronizar o débito de radiação com a 
respiração do doente. Utilizado, particularmente, no tratamento 
de tumores do pulmão, e outros que sofrem alterações na sua for-
ma e posição com os movimentos respiratórios.

RC ou SRS 
(Radiocirurgia ou Radiocirurgia Esterotaxica)
Técnica de tratamento em que a radiação é dirigida a um alvo tumoral 
localizado nas 3 dimensões por um sistema rigoroso de coordena-
das. É debitada, com um rigor submilimétrico, uma dose de radiação 
muito elevada, geralmente em fração única, para eliminar o tumor 
com o mesmo objetivo da sua remoção cirúrgica. 
Pode ser utilizada também no tratamento de tumores benignos e 
algumas anomalias funcionais ou morfológicas do sistema nervoso.  

VANTAGENS
b  Não é uma técnica invasiva, não envolve internamento, e 

permite ao doente manter ou regressar a curto prazo às 
atividades diárias. 

b  É uma alternativa ao tratamento de muitos tumores que não 
são acessíveis cirurgicamente, ou cuja cirurgia condiciona 
riscos inaceitáveis. 

SBRT (Stereotatic Body Radiotherapy)
Técnica conceptualmente idêntica à RC, para tratar lesões tumo-
rais de pequeno volume, próximo ou localizadas em órgãos vitais, 
em qualquer localização anatómica extracraniana, geralmente em 1 
a 5 frações, em vez das tradicionais 25 
a 30 sessões. É o tratamento ideal 
para tratar lesões espinhais, lo-
calizadas ou adjacentes aos 
corpos vertebrais e medu-
la espinhal, pulmonares, 
hepáticas ou para situa-
ções de re-irradiação.

TrueBeam STx® com Sistema de Radiocirurgia Novalis®: o novo 
acelerador linear pode realizar qualquer tipo de RT convencio-
nal, mas está dotado de tecnologia inovadora concebida para 
desenvolver técnicas de irradiação mais complexas e exigentes. 
É o equipamento tecnicamente mais avançado da sua geração e 
disponibiliza as ferramentas mais sofisticadas em Radioterapia 
Guiada por Imagem (IGRT).
Qualquer dos tratamentos acima mencionados, quando realizado 
no TrueBeam STx® dura 2 a 4 vezes menos tempo que num ace-
lerador convencional.
O modelo utiliza controle computorizado em todo o processo do 
tratamento, permitindo um posicionamento rigoroso, com movi-
mentos da mesa de tratamento em 6 dimensões. 
Todas estas especificidades técnicas promovem vantagens im-
portantes de comodidade e conforto, e garantem os mais eleva-
dos padrões de rigor e qualidade na prestação de cuidados de 
saúde em Radioterapia ao doente oncológico.

Vantagens:
b  Maior rapidez de tratamento com maior conforto para o 

doente
b  Mais e melhor orientação por imagem
b  Menor incidência de toxicidade aguda e tardia

Este acelerador estará ao serviço do projeto de investigação "Early-
-stage cancer treatment in the context of molecular imaging", o qual 
conquistou um apoio de 2.5 milhões de euros do Norte 2020.
O maior desafio deste projeto é demonstrar que os métodos de tra-
tamento são eficazes ao nível do combate à doença e que, ao mesmo 
tempo, minimizam os efeitos colaterais.


