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A. Questionnaire “DICOM-RT in the radiotherapy 
information systems” 

“DICOM –RT nos sistemas de informação da radioterapia” 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto|Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 

Este questionário destina-se a recolher informação para um estudo nacional sobre o potencial da norma 

Digital Imaging Communications in Medicine, Radiation Therapy extensions (DICOM-RT) nos Sistemas de 

Informação (SI) da Radioterapia enquadrando-se num estudo de investigação da Tese de Mestrado de 

Informática Médica das Faculdades de Medicina e de Ciências da Universidade do Porto. 

É de extrema importância a sua colaboração para o estudo nacional! Agradeço desde já toda a atenção e 

disponibilidade prestada para o preenchimento deste questionário. Todas as normas de confidencialidade 

serão respeitadas, nomeadamente não será usada qualquer informação de identificação dos intervenientes 

e das instituições.  

O questionário é composto por cinco grupos, tendo eles os seguintes assuntos: Perfil do Inquirido; 

Caracterização do Departamento de Radioterapia; Caracterização do Picture Archiving and Communication 

System (PACS); Caracterização dos Sistemas de Informação (SI) da Radioterapia Externa (RTE) e da 

Utilização da Norma Digital Imaging Communications in Medicine (DICOM); Opinião acerca da 

Interoperabilidade. 

Caso seja necessário obter qualquer esclarecimento, por favor contacte-me. 

Celeste Oliveira (nº Tlm: 964432131 e email:mim09002@med.up.pt) 

 

Grupo I- Perfil do Inquirido 

Nas questões de resposta fechada, seleccione apenas uma opção. 

1. Faixa etária (em anos): 

a. 21-30 

b. 31-40 

c. 41-50 

d. 51-60 

e. 61-70 

f. >70  

2. Sexo:  

a. Feminino   

b. Masculino 

3. Habilitações Académicas: 

a. Ensino secundário 

b. Ensino pós-secundário 

c. Bacharelato 

d. Licenciatura 

e. Mestrado 

f. Doutoramento 

4. Cargo Profissional: 

a. Director de Departamento 

mailto:mim09002@med.up.pt
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b. Médico Radioterapeuta 

c. Responsável pela Física Médica 

d. Físico 

e. Responsável pelos Sistemas de Informação da instituição 

f. Informático  

g. Técnico Coordenador 

h. Técnico de Radioterapia 

i. Outro cargo: 

4.1 Se respondeu - Outro cargo – especifique: 

 

5. Experiência profissional na Instituição (em anos): 

a. Sim   

b. Não 

6. Conhece a norma Digital Imaging Communications in Medicine (DICOM)? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para as questões do Grupo II. 

6.1 Qual o nível de conhecimento que possui acerca da DICOM? 

a. Nenhum  

b. Reduzido  

c. Razoável  

d. Bom   

e. Muito Bom 

7. Conhece a extensão da norma DICOM (versão 3.0) para a área da Radioterapia, mais conhecida 

por DICOM-RT? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para as questões do Grupo II. 

7.1 Qual o nível de conhecimento que possui acerca da DICOM-RT? 

a. Nenhum  

b. Reduzido   

c. Razoável  

d. Bom   

e. Muito Bom 

 

Grupo II- Caracterização do Departamento de Radioterapia 

Seleccione uma ou mais opções. 

1. Quais os tipos de tratamentos de radioterapia efectuados no departamento? 

a. Radioterapia Externa (RTE) 

b. Radioterapia Intracavitária  

c. Radioterapia Intersticial 

d. Plesioterapia 

2. Quais as técnicas utilizadas na RTE? 

a. Convencional Tridimensional conformacional (3-D CRT) 

b. Radiocirurgia estereotáxica  

c. Intra-operatória (IORT) 

d. Intensidade modulada (IMRT) 
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e. Tomoterapia  

f. Gating respiratório 

g. Imagem guiada (IGRT)/Adaptativa  

h. Irradiação Corporal Total (TBI) 

i. Outra técnica especial  

2.1 Se respondeu - Outra técnica especial - especifique: 

 

3. Quantifique os recursos humanos do departamento de RTE: 

a. Médicos de radioterapia: 

b. Físicos: 

c. Técnicos de radioterapia: 

4. Levantamento dos recursos tecnológicos do departamento de RTE: 

Nas questões de resposta fechada, seleccione apenas uma opção. 

4.1 Possui Aceleradores Lineares (LINAC)? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 4.2. 

4.1.1 Identifique a marca, o modelo e o ano de instalação da cada Acelerador Linear: 

LINAC 1: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

LINAC 2: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

LINAC 3: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

LINAC 4: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

LINAC 5: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

LINAC 6: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

LINAC 7: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

LINAC 8: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

4.2 Possui Aparelhos de Cobalto? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 4.3. 

4.2.1 Identifique a marca, o modelo e o ano de instalação da cada Aparelho de Cobalto: 

Cobalto 1: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

Cobalto 2: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

4.3 Possui Aparelhos de Ortovoltagem? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 4.4. 

4.3.1 Identifique a marca, o modelo e o ano de instalação da cada Aparelho de Ortovoltagem: 

Ortovoltagem 1: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

Ortovoltagem 2: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

4.4 Possui Simulador? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 4.5. 
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4.4.1 Identifique a marca, o modelo e o ano de instalação da cada Simulador: 

Simulador 1: Marca    Modelo   Ano de Instalação 

Simulador 2: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

Simulador 3: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

4.5 Possui Tomografia Computorizada (TC) departamental? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 4.6. 

4.5.1 Identifique a marca, o modelo e o ano de instalação da cada TC: 

TC 1: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

TC 2: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

TC 3: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

4.6 Possui outro equipamento imagiológico no departamento? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 5. 

Seleccione uma ou mais opções. 

4.6.1 Seleccione o(s) equipamento(s) imagiológico(s) que possui no departamento: 

a. Ressonância Magnética 

b. Tomografia por Emissão de Positrões (PET) 

c. PET/TC 

d. Tomografia Computorizada por Emissão de Fotão Único (SPECT) 

e. SPECT/TC 

f. Ecografia 3D 

g. Outro equipamento 

4.6.2 Identifique a marca, o modelo e o ano de instalação de cada equipamento imagiológico 

atrás seleccionado: 

Equipamento 1: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

Equipamento 2: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

Equipamento 3: Marca   Modelo   Ano de Instalação 

5. Levantamento da Imagiologia da RTE: 

5.1 Trabalham com Imagem Analógica? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 5.2. 

Seleccione uma ou mais opções. 

5.1.1 Quais os tipos de imagem utilizados? 

a. Filme radiográfico de simulação 

b. Filme radiográfico de verificação do tratamento 

c. Fluoroscopia convencional de simulação 

d. Outro tipo de imagem analógica 

5.1.1.1 Se respondeu - Outro tipo de imagem analógica, especifique:  

5.2 Trabalham com Imagem Digital? 
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a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 5.3.  

5.2.1 Quais os tipos de imagem utilizados? 

a. Filme radiográfico digitalizado  

b. Fluoroscopia digital de simulação 

c. Imagem de TC 

d. Imagem de PET/TC  

e. Imagem de SPECT/TC 

f. Imagem de PET  

g. Imagem de RM  

h. Imagem de fusão: TC planeamento-TC diagnóstico 

i. Imagem de fusão: TC/RM 

j. Imagem de fusão: TC/PET 

k. Radiografia Digital Reconstruída (DRR) do Sistema de Planeamento  

l. DRR da Simulação virtual 

m. Imagem portal de Megavoltagem 

n. Imagem portal de Kilovoltagem 

o. Outro tipo de imagem digital 

5.2.1.1 Se respondeu - Outro tipo de imagem digital, especifique: 

6. Levantamento dos Sistemas de Informação (SI) do departamento da RTE: 

6.1 Possui Sistema de Gestão de Imagem? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 6.2.  

6.1.1 Identifique a marca, a designação e a versão de cada Sistema de Gestão de Imagem: 

Sistema 1: Marca   Designação   Versão 

Sistema 2: Marca   Designação   Versão 

Sistema 3: Marca   Designação   Versão 

6.2 Possui Sistema de Planeamento Computorizado (TPS)? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 6.3.  

6.2.1   Identifique a marca, a designação e a versão de cada TPS: 

TPS 1: Marca   Designação   Versão 

TPS 2: Marca   Designação   Versão 

TPS 3: Marca   Designação   Versão 

TPS 4: Marca   Designação   Versão 

TPS 5: Marca   Designação   Versão 

6.3 Possui Sistema de Simulação Virtual? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 6.4.  

6.3.1 Identifique a marca, a designação e a versão de cada Sistema de Simulação Virtual:  
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Simulação Virtual 1: Marca   Designação   Versão 

Simulação Virtual 2: Marca   Designação   Versão 

Simulação Virtual 3: Marca   Designação   Versão 

6.4 Possui Sistema de Registo e Verificação (R&V)? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 6.5.  

6.4.1 Identifique a marca, a designação e a versão de cada sistema de R&V: 

Sistema R&V 1: Marca   Designação   Versão 

Sistema R&V 2: Marca   Designação   Versão 

Sistema R&V 3: Marca   Designação   Versão 

6.5 Possui Sistema de Controlo de Qualidade (QC)? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 6.6.  

6.5.1 Identifique a marca, a designação e a versão de cada sistema de QC: 

Sistema QC 1: Marca   Designação   Versão 

Sistema QC 2: Marca   Designação   Versão 

Sistema QC 3: Marca   Designação   Versão 

6.6 Possui Sistema de Gestão da Informação Oncológica (SGIO) mais conhecido por Registo 

Clínico Electrónico Oncológico? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 6.7.  

6.6.1 Identifique a marca, a designação e a versão de cada SGIO: 

SGIO 1: Marca   Designação   Versão 

SGIO 2: Marca   Designação   Versão 

6.7 Possui outro sistema dedicado a técnica especial de RTE? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para a questão 6.8.  

6.7.1 Identifique a marca, a designação e a versão de cada sistema dedicado a técnica especial 

de RTE: 

Sistema 1: Marca   Designação   Versão 

Sistema 2: Marca   Designação   Versão 

Sistema 3: Marca   Designação   Versão 

6.8 Utilizam outros SI da instituição no departamento da RTE? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não - passe para o grupo III.  

6.8.1 Identifique a marca, a designação e a versão de cada SI da instituição utilizado na RTE: 
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SI 1: Marca   Designação   Versão 

SI2: Marca   Designação   Versão 

SI 3: Marca   Designação   Versão 

SI:4 Marca   Designação   Versão 

 

Grupo III - Caracterização do Picture Archiving and Communication 

System (PACS) 

Seleccione apenas uma opção: 

1. Utiliza um sistema PACS no departamento de RTE? 

a. Sim   

b. Não 

Se respondeu - Não – passe para o grupo IV. 

1.1 Identifique a marca, a designação, a versão e o ano de instalação do PACS: 

Marca  Designação  Versão   Ano de Instalação 

2. Qual a tipologia do PACS? 

a. Institucional 

b. Departamental (RT-PACS) 

c. Não tenho conhecimento 

d. Outra tipologia 

2.1 Se respondeu – Outra tipologia - especifique: 

 

3. Qual o modelo adoptado na instalação? 

a. Home Grown (produzido na instituição)  

b. Esforço de equipa mista (produzido por uma equipa de peritos da instituição e do 

fornecedor, sendo o responsável da instalação o fornecedor) 

c. Turnkey (“chave na mão”, sistema genérico) 

d. Parceria (instituição e fornecedor são co-responsáveis pela instalação) 

e. Provedor de serviço de aplicações 

f. Open-source (código aberto) 

g. Não tenho conhecimento 

4. Que tipo de arquitectura possui? 

a. Stand-alone (autosuficiente) 

b. Cliente-Servidor 

c. Web-based 

d. Não tenho conhecimento 

Seleccione uma ou mais opções: 

5. Quais as funções disponíveis do PACS? 

a. Recepção de imagem 

b. Gestão de imagem (image stacking) 

c. Encaminhamento de imagem (image routing) 

d. Arquivo 

e. Agrupamento dos estudos de imagem 

f. Interface com os SI da instituição e do departamento 

g. Actualização da base de dados 

h. Recuperação de imagem 
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i. Pesquisa do background do doente (image prefetching) 

j. Outra função (especifique): 

k. Não tenho conhecimento 

5.1 Se respondeu – Outra função - especifique: 

 

6. Quais as funcionalidades disponíveis do PACS para a RTE? 

a. Armazenamento em arquivo 

b. Armazenamento on-line 

c. Visualização  

d. Edição (delineação) 

e. Comparação  

f. Fusão (co-registo) 

g. Verificação  

h. Aprovação  

i. Pesquisa por paciente/imagem/informação 

j. Listagem de tarefas do utilizador 

k. Outra funcionalidade 

l. Não tenho conhecimento 

6.1 Se respondeu – Outra funcionalidade - especifique: 

 

7. O PACS na RTE, tem interface com? 

a. Tomografia Computorizada (TC) 

b. Simulador 

c. Sistema de Planeamento Computorizado (TPS)  

d. Dispositivo de Imagem Portal Electrónica (EPID) 

e. Sistema de Registo e Verificação (R&V) 

f. Sistema de Gestão da Informação Oncológica (SGIO) 

g. Outro equipamento imagiológico: 

h. Outra aplicação informática: 

i. Não tenho conhecimento 

7.1 Se respondeu – Outro equipamento imagiológico - especifique: 

 

7.2 Se respondeu – Outra aplicação informática - especifique: 

 

Seleccione apenas uma opção: 

8. O PACS é compatível com a norma DICOM? 

a. Sim   

b. Não 

c. Não tenho conhecimento 

Se a resposta for negativa - Não / Não tenho conhecimento - passe para o grupo V.  

 

Grupo IV- Caracterização dos SI da RTE e da utilização da norma DICOM 

Seleccione apenas uma opção: 

1. No departamento existe um inventário de todos os SI em utilização? 

a. Sim   

b. Não 
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Se a resposta for – Não - passe para a questão nº3.  

 

2. Existe algum documento que liste as funcionalidades da cada SI? 

a. Sim   

b. Não 

3. Os SI específicos de RTE encontram-se em conformidade com a norma DICOM-RT? 

a. Sim   

b. Não 

c. Não tenho conhecimento 

Se respondeu - Sim - responda às duas questões seguintes; caso contrário avance para a questão 6. 

Seleccione uma ou mais opções: 

4. Quais os objectos DICOM-RT instalados? 

a. RT- imagem (formato para a transmissão das imagens com as informações específicas da 

radioterapia); 

b. RT- dose (formato para a distribuição de dose 2D/3D, em grelhas, pontos ou curvas de 

isodose); 

c. RT – set das estruturas (formato para a representação 3D das estruturas pela determinação 

das coordenadas dos vértices); 

d. RT- planeamento (módulos que definem o plano do tratamento, incluindo a prescrição, 

as instruções de set up, o esquema de fraccionamento e as margens de tolerância da mesa 

de tratamento); 

e. RT - registo do tratamento (providencia informação detalhada dos parâmetros do 

tratamento do paciente).  

f. Outro objecto: 

g. Não tenho conhecimento 

4.1 Se respondeu - Outro objecto - especifique: 

Se assinalou algum objecto, responda à seguinte questão; caso contrário avance para a questão 5. 

Seleccione apenas uma opção: 

4.2 Sobre o(s) objecto(s) DICOM-RT atrás assinalado(s), como considera a sua utilização no 

workflow da RTE? 

a. Muito insuficiente 

b. Insuficiente 

c. Razoável  

d. Boa 

e. Muito boa 

5. Os equipamentos imagiológicos encontram-se em conformidade com a norma DICOM versão 

3.0? 

a. Sim   

b. Não 

c. Não tenho conhecimento 

Se respondeu – Não – responda às duas seguintes questões; caso contrário avance para a questão 

6.    

5.1  O fornecedor prevê efectuar upgrades para atingir a conformidade?  

a. Sim   

b. Não 

c. Não tenho conhecimento 
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5.2 Existe algum mecanismo de interface que providencie a comunicação? 

a. Sim   

b. Não 

c. Não tenho conhecimento 

5.2.1 Se respondeu - Sim – especifique o mecanismo:  

 

6. No departamento utilizam outras normas de comunicação, para além da DICOM? 

a. Sim   

b. Não 

c. Não tenho conhecimento 

Se respondeu - sim - responda à seguinte questão; caso contrário avance para a questão 7. 

Seleccione uma ou mais opções:  

6.1 Identifique-as: 

a. Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 

b. American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 

c. Health Level 7 (HL7) 

d. Electronic Health Record Communication Standard (EN 13606 EHR) 

e. Health informatics - Messages for maintenance of supporting information in healthcare systems (EN 

13609-1:2005)  

f. Health informatics -- Personal health device communication (ISO 11073) 

g. Outra norma  

h. Não tenho conhecimento 

6.1.1 Se respondeu – Outra norma - especifique: 

7. Os SI instalados no departamento da RT comportam-se como: 

Seleccione a resposta que se ajusta mais à sua opinião, na escala de concordância, onde 1 significa 

“discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”. 

 1 2 3 4 5 

Sistemas isolados      

Sistemas que integram informação clínica entre aplicações de fornecedores diferentes      

Sistemas que permitem a integração de dados do sistema de gestão da informação da 
instituição 

     

Sistemas que permitem integração de informação proveniente de SI de outros 
departamentos da instituição 

     

 
 

Grupo V - Opinião acerca da Interoperabilidade 

Seleccione apenas uma opção. 

1. Quando é adquirido um novo SI para o departamento, a questão da interoperabilidade é 

abordada? 

a. Sim   

b. Não 

c. Não tenho conhecimento 

Se respondeu - Sim - responda às seguintes questões; caso contrário avance para a questão 2. 
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Na seguinte questão, marque com um X a resposta que se ajusta mais à sua opinião, na escala numérica 

onde 1 significa “nenhuma importância” e 5 “total importância”. 

1.1 Qual a preponderância dos seguintes factores na abordagem da interoperabilidade? 

  1 2 3 4 5 

Contexto da compra do SI      

Necessidade do SI      

Problemas de integração entre os equipamentos instalados e os SI       

Problemas de interoperabilidade já existentes no workflow      

 

Na seguinte questão, marque com um X a resposta que se ajusta mais à sua opinião, na escala numérica 

onde 1 significa “nunca” e 5 “sempre”.  

1.2 Quem define a integração dos SI? 

 1 2 3 4 5 

Só o fornecedor      

Só o departamento de Informática      

Só a Física Médica        

O fornecedor conjuntamente com a Informática      

O fornecedor conjuntamente com a Física Médica      

O fornecedor conjuntamente com a Informática e com a Física Médica      

Nas seguintes questões, marque com um X a resposta que se ajusta mais à sua opinião, na escala numérica 

onde 1 significa “nenhuma importância” e 5 “total importância”. 

 

2. Para uma boa política de um departamento de RT, qual a importância de?  

 1 2 3 4 5 

Um único fornecedor para os SI       

Um único fornecedor para os equipamentos      

O mesmo fornecedor para os SI como para os equipamentos      

Múltiplos fornecedores      

Equipamentos mais sofisticados para determinada técnica de RTE      

Flexibilidade do SI para integração com equipamentos multi-fornecedor      
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3. Para se atingir a interoperabilidade nos SI, com a norma DICOM-RT, qual a importância de? 

 1 2 3 4 5 

Actualização de versões dos SI específicos da RTE      

Substituição de alguns recursos tecnológicos      

Determinação dos workflows       

Implementação de registo clínico electrónico na instituição      

Substituição da imagem analógica pela digital      

Criação de mecanismos de interface entre os SI e as tecnologias      

Aquisição de um PACS      

 

4. Qual a ponderação dos seguintes factores, para a imaturidade da implementação da norma 

DICOM-RT? 

 1 2 3 4 5 

Falta de gestão estratégica da instituição      

Oposição à mudança dos workflows      

Elevada complexidade dos workflows na RTE      

Inexistência de arquivo DICOM       

Dificuldades na interpretação da norma DICOM-RT      

Falta de correspondência de elementos DICOM para determinadas informações 
de RTE 

     

Inexistência de regulação e certificação de software para a RTE      

Baixa adesão do DICOM-RT por parte dos fornecedores      

Aparecimento de técnicas especias de RTE com rápida evolução tecnológica      
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5. Classifique a importância dos benefícios da norma DICOM-RT: 

 1 2 3 4 5 

A informação do objecto DICOM-RT pode ser transferida entre SI de 
fornecedores diferentes 

     

Possibilita a integração dos componentes de radioterapia em ambiente multi-
fornecedor 

     

Permite que workflow da RTE possa ser monitorizado e analisado      

O processo do tratamento do paciente torna-se passível de ser integrado num 
registo clínico electrónico 

     

Facilita a comunicação com SI de outras especialidades (ex. imagiologia)      

Facilita a comunicação com outros departamentos de RTE de outras instituições      

Auxilia na investigação através da base de dados baseada em DICOM      

Apoia no desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão clínica       

Potencia a criação de bases de conhecimento assistido por imagem      

 

 

6. Considera que existem problemas de interoperabilidade entre os SI no seu departamento? 

a. Sim   

b. Não 

c. Não tenho conhecimento 

Se respondeu - Sim - responda à seguinte questão, caso contrário avance para a questão7.  

6.1 Identifique os problemas de interoperabilidade existentes, especificando os SI intervenientes: 

 

7. Comentários adicionais: 

 

Chegou ao fim do questionário. Muito obrigada pela sua colaboração. 
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B. Email sent to the National Coordinator for Oncological 
Diseases (Portugal) 
 

 

Exma. Assessora da Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas 

 

Chamo-me Celeste Oliveira, sou técnica de radioterapia a exercer funções no 

IPO do Porto e de momento sou aluna do mestrado de Informática Médica da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em parceria com a Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto. 

 

No âmbito da minha tese de mestrado, cujo tema é “O potencial da norma 

Digital Imaging Communications in Medicine, Radiation Therapy extensions 

(DICOM-RT) nos Sistemas de Informação da Radioterapia - Estudo Nacional” 

necessito de informações acerca do parque tecnológico instalado e sistemas 

de informação utilizados nos serviços de radioterapia. Tenho consultado as 

informações do vosso documento “Desenvolvimento Estratégico da Radioterapia 

em Portugal para a Próxima Década” que reporta dados de 2008. 

 

Por este meio, pretendo saber se a vossa coordenação possui mais algum 

documento de referência sobre este tema ou se têm acesso a esse tipo de 

dados ao abrigo do Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças 

Oncológicas. 

 

Agradeço desde já a atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Celeste Oliveira 

  

 

Boa tarde, 

 

Em resposta ao pedido informamos que o documento que refere é o único que 

existe sobre a capacidade instalada da Radioterapia em Portugal. 

Relativamente aos sistemas de informação instalados não temos qualquer 

estudo feito. 

 

Para qualquer informação adicional é favor contactar-nos. 

 

Cumprimentos, 

 

Cristina Portugal 
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C. Examples of documents requested to conduct the survey 

1. Example of an email to request authorization for the chairman of the 

board of directors 

 

Exmos. Srs. do Conselho de Administração 

Hospital Nossa Sra. do Rosário 
 

Eu, Celeste Margarida Gomes Marques de Oliveira, Técnica de Radioterapia a exercer funções no IPO do 

Porto, aluna finalista do 2º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Informática Médica 

2009/2011 ministrado pelas Faculdades de Medicina e de Ciências da Universidade do Porto, venho por 

este meio pedir autorização a V. Exa. para aplicar um questionário a um profissional do departamento da 

Radioterapia (cujo perfil profissional se enquadre na área da Física Médica ou da Informática Médica). 

 

O estudo que pretendo efectuar tem como objectivo avaliar o potencial da norma Digital Imaging 

Communications in Medicine, Radiation Therapy extensions (DICOM–RT) nos Sistemas de Informação 

da Radioterapia, a nível nacional. 

 

O questionário possui cinco grupos (abaixo identificados) e encontra-se disponível no seguinte URL: 

http://newdbserver.med.up.pt/projext/medquest/verprod/index.php?mdl=3&qtr=MTQyNzcxMDQxN

DI=&iqd=MTQyNzcxNDE0Mg== 

 
Grupo I- Perfil do Inquirido 

Grupo II - Caracterização do Departamento de Radioterapia 

- Levantamento dos Recursos Tecnológicos do departamento de Radioterapia Externa (RTE) 

- Levantamento dos Sistemas de Informação (SI) do departamento 

Grupo III - Caracterização do Picture Archiving and Communication System (PACS) 

Grupo IV- Caracterização dos SI da RTE e da utilização da norma DICOM 

Grupo V- Opinião acerca da Interoperabilidade 

 

Todas as normas de confidencialidade inerentes a este estudo serão respeitadas, nomeadamente não será 

usada qualquer informação de identificação dos intervenientes e das instituições. 

 

Pede deferimento, 

 

Com os melhores cumprimentos 

Celeste Oliveira 

+351964432131| mim09002@med.up.pt | a25474@alunos.essua.ua.pt 

 
 
 
 
 

http://newdbserver.med.up.pt/projext/medquest/verprod/index.php?mdl=3&qtr=MTQyNzcxMDQxNDI=&iqd=MTQyNzcxNDE0Mg==
http://newdbserver.med.up.pt/projext/medquest/verprod/index.php?mdl=3&qtr=MTQyNzcxMDQxNDI=&iqd=MTQyNzcxNDE0Mg==
https://webmail.med.up.pt/webmail/src/compose.php?send_to=mim09002%40med.up.pt
https://webmail.med.up.pt/webmail/src/compose.php?send_to=a25474%40alunos.essua.ua.pt
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2. Example of a specific request authorization   

(Model of Hospital de São João)  

 

Exmo. Senhor 

 Ilmo. Presidente da Comissão de Ética do  

 Hospital de S. João 

 

 

Assunto: Pedido de apreciação e parecer 

 

Nome do Investigadora Principal: Celeste Oliveira 

 

Título do projecto de investigação: Potencial da norma DICOM-RT nos Sistemas de Informação da 

Radioterapia – Estudo Nacional 

 

Pretendendo realizar no Serviço de Radioterapia do Hospital de S. João o projecto de investigação em 

epígrafe, solicito a V. Exa., na qualidade de Investigadora Principal, a sua apreciação e a elaboração do 

respectivo parecer. 

Para o efeito, anexo toda a documentação referida no dossier dessa Comissão respeitante a projectos de 

investigação. 

Com os melhores cumprimentos.  

 

Porto, 09-06-2011 

 

 

 

A INVESTIGADORA PRINCIPAL  

 

Celeste Oliveira 
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3. Example of a request for authorization approved 
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105 
 

D. Example of an email sent for the experts 
 

Exma  Dra. Carmen Souto 

Responsável da Física Médica 

Serviço de Radioterapia do I.P.O. de Lisboa 

 

Chamo-me Celeste Oliveira, sou técnica de radioterapia a exercer funções no IPO do Porto. Sou aluna 

finalista do Mestrado de Informática Médica das Faculdades de Medicina e de Ciências da Universidade 

do Porto. 

No âmbito da Tese de Mestrado redigi um questionário cujo objectivo é estudar o potencial da norma 

Digital Imaging Communications in Medicine, Radiation Therapy extensions (DICOM–RT) nos Sistemas de 

Informação da Radioterapia, a nível nacional. 

Por conseguinte, após contacto telefónico consigo no dia 7 de Abril, venho por este meio, enviar o URL 

onde se encontra disponível o questionário.  

http://newdbserver.med.up.pt/projext/medquest/verprod/index.php?mdl=3&qtr=MTQyNzcxMDQxN

DI=&iqd=MTQyNzcxMDE0Mg== 

Lembro também que todas as normas de confidencialidade inerentes a este estudo serão respeitadas, 

nomeadamente não será usada qualquer informação de identificação dos intervenientes e das instituições. 

 

Agradeço desde já toda a atenção e disponibilidade.  

Caso seja necessário obter qualquer esclarecimento, por favor contacte-me. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Celeste Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://newdbserver.med.up.pt/projext/medquest/verprod/index.php?mdl=3&qtr=MTQyNzcxMDQxNDI=&iqd=MTQyNzcxMDE0Mg
http://newdbserver.med.up.pt/projext/medquest/verprod/index.php?mdl=3&qtr=MTQyNzcxMDQxNDI=&iqd=MTQyNzcxMDE0Mg
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E. Article submitted at the “HealthInf 2012 - International 
Conference on Health Informatics” 

 

THE RELEVANCE OF DICOM-RT IN 
RADIOTHERAPY INFORMATION SYSTEMS  

Preliminary results from a national survey 

 

Keywords: DICOM-RT, Radiotherapy, Information System Interoperability. 

Abstract:    Currently, in radiotherapy (RT) departments, there are different manufacturers and stand-alone 

Information Systems (IS) for single-purpose applications. These systems have most of the data distributed 

through different IS. The DICOM-RT model consists of seven DICOM-RT objects that provide a standardized 

mean of transferring much of the information circulating in the RT. The aim of this study is to access expert’s 
opinion about DICOM-RT for the improvement of IS interoperability in the RT context, through the 

characterization of Portuguese RT facilities, in terms of equipment and IS with the identification of existing 

interoperability problems.  This study is cross-sectional, representing the reality found in these RT departments, 

and the preliminary results presented in this paper are relative to the period May-July 2011. The response rate 

was 40% (n=8), while 10% (n=2) of the institutions did not authorize the RT departments to cooperate in the 

survey. Our preliminary results show that the RT departments have much equipment and IS from different 

vendors contributing for heterogeneity of RT workflows. The experts somehow attribute importance to 

interoperability, but have low knowledge about their own IS integrations, and DICOM-RT. Compliance with 

DICOM-RT is recommended when acquiring new RT IS to optimize the RT interoperability in Portugal. 

1 INTRODUCTION 

In modern medicine, one of the most technologically 

advanced fields is radiotherapy (RT), also called 

radiation oncology, which is, after surgery, the most 

successfully treatment modality used for cancer 

(Schlegel et al., 2006). About 60% of patients with 

cancer, will require RT during the course of their 
illness and those who are cured, 80-90% of the 

patients underwent RT (Perez and Brady, 1998). The 

goal of RT has always been to maximize the 

probability of controlling the tumor and minimizing 

normal tissue complications (Dyk, 2005).  

RT is probably the earliest example of computer 

programming application to the solution of clinical 

treatment decision problems (Kalet, 2008). It is an 

interdisciplinary field, based on physics, radiation 

biology, mathematics, computer science, electrical 

and mechanical engineering. Increasing 
sophistication in computer-assisted treatment 

planning and delivery has improved the accuracy 

and distribution of radiation dose in patient leading 

to a significant increase of  tumor control and the 

consequent probability of cure (Schlegel et al., 2006, 

Levitt et al., 2008). 

1.1 Problem Setting 

Currently, in RT departments, where the treatments 

are based in the most technological advancements in 

diagnostic imaging, image processing and high 

computerization technology, such as the Treatment 

Planning Systems (TPS), there is an increase of the 

complexity of storage and availability of RT data. 

Often there are different manufacturers and stand-

alone Information Systems (IS) for single-purpose 

applications (Liu et al., 2007, Law et al., 2009).   

These multiple IS, focused on the system instead of 
being patient-centered, acquire the necessary 

information during the RT treatment course, being 

most of the data distributed through each IS. This 

data isn’t immediately available due to 

incompatibles formats between the equipment 

workstations and the IS. This lack of interoperability 

between the IS causes discontinuity in health care, 

leading to redundant clinical evaluations and clinical 

decisions based on incomplete information limiting 

clinical trials and scientific investigations (Law, 

2005). 
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Some attempts by collaborative groups to 

improve workflow and integrate IS through the 

standardization of data exchange formats, resulted in 

two relevant formats in RT. The standard used by 

North American Radiation Therapy Oncology Group 

(RTOG) - format RTOG based on Report No. 10 of 

the American Association of Physicists in Medicine 

(AAPM), which was designed for the purpose of 

transferring RT data to the Radiotherapy and 

Oncology Group data centre so that quality 

assurance of clinical trials could be performed. And 
the standard Digital Imaging and Communications 

in Medicine version 3.0 (DICOM v3.0) with the RT 

extensions designated DICOM-RT resulted from the 

working group 7 of the committee formed from 

members of American College of Radiology (ACR) 

and the National Electrical Manufactures 

Association (NEMA) (Schlegel et al., 2006, Huang, 

2010). 

1.2 DICOM-RT Description 

The DICOM RT model consist of seven DICOM-RT 

objects that provide a standardized mean of 
transferring much of the information circulating in 

the radiotherapy workflow. The seven DICOM-RT 

objects are (Dicom Standards Committee, 1996, 

Dicom Standards Committee, 1999):  
 RT Structure Set - defines a set of structures 

of significance in RT related to patient 

anatomy (body contour, target volumes, organs 

at risk and other regions of interest) markers 

and isocenters. 
 RT Plan - contains geometric and dosimetric 

data specifying a course of external beam 
treatment, including treatment beam 

parameters, an indication of the position of the 

treatment isocenter, as well as the field sizes 

and beam orientations (gantry and collimator 

angles), beam modifiers, tolerance tables, 

fractionation scheme, number of monitor units, 

accessories used, patient setup, etc 
 RT Dose - includes the dose data generated by 

TPS in one or more formats: 3-D distribution 

of radiation dose, isodose curves or dose points 

expressed in percentage or in dose units, etc. 
 RT Image - specifies the attributes of RT 

images that are “acquired or calculated on a 

conical imaging geometry” giving additional 

information about the exact geometry of the 

image, such as the distance to the source, and 

also to combine the image with the field 

definition modules.  
 RT Beams Treatment Record - external beam 

treatment session records during a RT 

treatment course, with an optional treatment 

summary indicating the cumulative state of a 

treatment course. 

 RT Brachy Treatment Record - 

brachytherapy treatment history during a RT 

treatment course. 
 RT Treatment Summary Record - treatment 

summaries indicating the cumulative state of a 

treatment course (RT Beams + RT Brachy). 

1.3 DICOM-RT Benefits 

The benefits of using DICOM-RT in radiotherapy 

can be (Law and Huang, 2003, Law and Liu, 2009): 
 Transmission of the textual information and 

images between SI of different vendors with 

minimal effort from users providing 

communication between isolated IS.  
 Full integration of IS with technologies from 

different vendors helping save time and effort 

spent in searching and minimize the loss of 

records and images. 
 Monitoring and analysis of the RT workflow. 
 Integration of the treatment process into an 

Electronic Patient Record (EPR). 
 Platform for information sharing with Hospital 

Information Systems (HIS) and other IS 
allowing cross-center clinical research and 

expert consultation. 
 Development of decision support tools and a 

knowledge base in the medical imaging 

informatics research through the patient 

outcomes.  

1.4 Aim 

The purpose of this study is to access expert’s 

opinion about DICOM-RT for the improvement of 

IS interoperability in the RT context, through the 
characterization of Portuguese RT facilities, in terms 

of equipment and IS with the identification of 

existing interoperability problems. This paper 

reports preliminary results of an ongoing national 

survey.  

2 METHODS 

To achieve our aim we used a cross-sectional 
method. 

2.1 Study Participants 

The target population of this study are all RT 

services in Portugal (n=20), which are represented 

geographically in Figure 1. 30% services belong to 

university hospitals or cancer centers, and 60%   are 

private hospitals. In the scope of this study we have 

just considered the facilities of External Beam RT. 
All RT departments which have agreed to participate 

have been included in the present study.  
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2.2 Design Study 

This is a cross-sectional survey representing the 

reality found in these RT departments, and the 

preliminary results presented in this paper are 

relative to the period May-July 2011.   

2.3 Questionnaire  

A structured questionnaire with five groups, 

identified in Table 1, was created using expert 

opinion. 

Table 1: Structure of the Questionnaire “DICOM-RT in 
the Radiotherapy Information Systems” 

Group Title 

I Profile of the respondents 

II Characterization of the RT 

department  

- Survey of technological resources 

- Survey of imaging modalities 

- Survey of IS 

III Characterization of Picture Archiving 

and Communication System (PACS) 
IV Characterization of IS and the 

DICOM utilization 

V Opinion about interoperability 

 

Group I collects personal data to characterize the 

participants in the study. The construction of 

questions of group II relative to the survey of 

technological resources was based on results from 
the governmental document “Development Strategy 

for the Development of Radiotherapy in Portugal for 

the Next Decade” (Alto Comissariado Da Saúde, 

2008), where it is described a national survey of 

equipments and staff in all RT facilities, and in some 

articles of national surveys from the U.K. (Jefferies 

et al., 2009), Japan (Teshima et al., 2008), Australia 

(Wigg and Morgan, 2001), and U.S.A. (Owen et al., 

1997). Group III was based on the book “PACS and 

Imaging Informatics: Basic Principles and 

Applications” (Huang, 2010). The other groups were 
based on the book “Handbook of radiotherapy 

physics: theory and practice” (Mayles et al., 2007). 
The questions of group V, concerning the opinion 

about interoperability, were constructed with 

positive sentences using a Likert scale (Mcdowell, 

2006). 
The questionnaire was constructed aiming to be 

adapted to the Portuguese reality and was reviewed 

by three experts (one medical physicist, one 

radiation therapist, and one professor of 

radiotherapy) that suggested some changes that were 

made. 
 

 

 

 

Figure 1: Geographical distribution of Portuguese RT 

departments  

 
The questionnaire was created with the web 

technologie MedQuest (Gomes, 2009). 

2.4 Data Collection  

All the Chiefs of Radiotherapy Departments were 

informed about the survey and cooperation was 

asked to send the questionnaire to the Chief 

Information Officer or Head of Medical Physics or 

Manager of Radiation Therapist. For some 

institutions, a requirement for authorization to 

conduct the survey was requested and sent to the 

administrative councils or ethics committee or 

research office. After their support and multiple 
telephone calls with the participants, an e-mail was 

sent to each department with the URL of the 

questionnaire addressed to the experts. Returned 

questionnaires were reviewed for logical 

consistency.  

2.5 Variable Description 

The main variables of the questionnaire can be 

grouped into the reality existing inside the RT 

departments and expert’s opinions.  

2.5.1 Variables about reality inside RT 
departments 

 Which RT techniques used 

 Which RT equipment exist (vendor, model, 

installation year): 

 Treatment machine 

 Simulation equipment 
 Imaging equipment 

 Which IS exist (vendor, name, version): 

 TPS 

 Imaging  

 Record and Verify (R&V) 

 Quality Control (QC) 

RT departments 
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 PACS 

 PACS 

 Which interfaces 

 Which functions 

 Radiotherapy IS 

 Compliance with DICOM v3.0 

 Compliance with DICOM-RT 

 Which DICOM-RT objects used 

 Utilization of other communication 

standards 

2.5.2 Variables about expert’s opinion 

 How to describe utilization of DICOM-RT in 

the workflow of RT 

 How to describe the IS behaviour (alone or 

interoperable)  

 When purchasing a new IS for the department, 
the interoperability issue is addressed 

 Which factors are more important 

 Who defines the integration of IS 

 For a good policy is it better one single vendor 

or multiple vendors 

 To achieve SI interoperability, with the 

DICOM-RT, which procedures are more 

important 

 Which factors are more important, for the 

immaturity of the DICOM-RT implementation  

 Which benefits of DICOM-RT are more 
important 

 If there are any interoperability problems 

between the IS 

 If yes, identify the existing 

interoperability problems, specifying the 

SI participants 
The data obtained from the questionnaires was 

exported by MedQuest to the IBM® SPSS® 

software version 19 for statistical analysis. 

3 RESULTS 

Until July 20 the response rate was 40% (n=8), 

while 10% (n=2) of the institutions did not authorize 

the RT departments to cooperate in the survey. The 

institutions that answered the questionnaire are 

widely separated geographically and of varying 

departmental size (facilities with only 1 treatment 

unit to 8 treatment units). The number of RT 

professionals per institution varies between 9 and 

68, with a median of 14.5. Per RT department, the 
radiation oncologists with a median of 3.5, the 

medical physicists with a median of 3, and the 

radiation therapists with a median of 9. The nursing 

staff, the assistants and the clerks were not 

considered. 

The respondents were mainly medical physicists, 

with a mean experience of 10,5 years, being 63% 

Head of Medical Physics. All the participants knew 

the DICOM standard and the RT extensions, and 

63% (5 of 8) of those consider their level of 

knowledge as reasonable. 

3.1 Reality inside RT Departments 

All of the RT departments have three-dimensional 

(3D) conformal RT, and 37% have Intensity 

Modulated Radiation Therapy (IMRT).  

In terms of treatment machines, all of the 

facilities have exclusively linear accelerators 

(LINAC) with the median installation year 1997, 

rather than cobalt units and orthovoltage. 50% of the 
departments are multiple-treatment units, and of 

these, only one department has machines from 

different manufacturers listed in table 2.  

Relatively to simulation, 50% have this 

equipment and the other 50% have Virtual 

Simulation (VS). The simulators come from two 

vendors and the virtual simulation comes from other 

three vendors (table 2). 

Concerning imaging, the vast majority of the 

centers (75%) have Computed Tomography (CT) 

department, and only one department has a 

dedicated Magnetic Resonance Imaging (MRI) for 
radiotherapy planning purposes. All this imaging 

equipment comes from three vendors (table 2).  All 

the departments use digital image, including image 

registration carried out between planning CT and 

RMI or Positron Emission Tomography (PET). For 

the image guidance, all of the institutions have portal 

images with megavoltage and 37% with kilovoltage.  

Regarding IS, all the departments have at least 

one TPS and one institution has three systems from 

different vendors. Imaging systems are from three 

different vendors (table 2). About R&V systems, in 
departments with single-treatment unit, this system 

is from the same vendor of treatment machine. In 

departments with multiple-treatment units, the R&V 

system is from the same vendor of one of treatment 

machine.  

Several departments (37%) have PACS, which 

have interface with TC workstation, TPS, simulator 

workstation and R&V systems, having as mainly 

functions: storage, image reception, and database 

update. 

With respect of the technologies and IS vendors, 
they are listed in table 2. In terms of distribution of 

suppliers by country of origin, Germany is the 

country with the highest expression (43%), followed 

by United States of America (29%), Sweden (14%) 

and Netherlands (14%).  The QC systems vendors 

were not included in this table because they are 

varied and applications have very specific tasks.  

According to 63% of participants, radiotherapy 

IS are DICOM-RT compliant. Although the RT Plan 

and RT Structure Set are implemented in all 

departments, the RT Dose is only in seven 

departments, and the RT image and RT Beam 
Treatment Record are only in six departments. 
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Table 2: Generic identification of the equipment and IS 

manufacturers of the RT departments 
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 LINAC X X X     

Simulator X   X    
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TC   X X X   

RMI   X     
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s  VS  X X  X   

TPS X X    X X 

Imaging X X   X   

R&V X X      

PACS X   X X   

  

According the same 63% of respondents, the 

imaging systems are in conformance with DICOM 

v3.0 too. 

The use of other communication standards is 

refereed by 37% of participants, but the only 
standard identified was Health Level 7 (HL7).  

 

3.2 Expert Opinion 

Respecting expert opinion, 50% of respondents 

consider that the utilization of RT objects in the RT 
workflow is very good, and the remaining thinks that 

is good or reasonable. 

  The behaviour of the IS, according to most of 

the participants, is interoperable because they 

integrate information from different IS vendors.  

When purchasing a new IS for the department, 

75% respondents think that the interoperability issue 

is addressed; the others have no knowledge about it. 

The vast majority believes that the important factors, 

by order of importance, in this issue are: (1) existing 

IS integration problems, (2) IS need, (3) 

interoperability problems in the workflow, (4) 
context of purchasing. The integration of the new IS 

in the workflow, is commonly defined by the vendor 

together with the informatics and the medical 

physicist. 

For a good policy, most experts assume that the 

more sophisticated equipments and flexibility of IS 

for the integration in multi-vendor context are more 

important compared with context of one single 

vendor. 

To achieve SI interoperability, with the DICOM-

RT, the procedures considered more important are: 
replacement of analogue by digital image, 

determination of workflows, frequent updating 

versions of SI.  

The three most frequently mentioned reasons to 

justify the immaturity of the DICOM-RT 

implementation are: (1) inexistence of DICOM-

based database, (2) lack of strategic management of 

the department, (3) low compliance to standard by 

suppliers. 

Regarding DICOM-RT benefits the experts 

classified by the following order of importance: (1) 

transfer of information between different IS vendors, 

(2) integration of RT technologies in IS multi-

vendor context, (3) integration into the EPR, (4) 
communication with other institutions, (5) 

communication with other specialties, (6) workflow 

monitoring, (7) support for computer-assisted 

decision, (8) helpful in clinical research, (9) 

assistance for the knowledge base creation. 

For the open question about the existence of 

interoperability problems between the IS of the RT 

department, only two participants assume that have 

problems. One specified that the problem lies in the 

interface between the R&V system with three HIS. 

The other identified that the problem is based on the 
fact of having many different suppliers in the 

department.     

4 DISCUSSION 

Currently in the RT departments, the question of 

interoperability is considered as crucial for 

achieving gains, by improving the quality and 

continuity of care, allowing cost reduction by 
minimizing repeated procedures or exams, 

improvements in research, decision support, among 

many others.  

In RT context more important that achieve 

connectivity “plug and exchange” between two 

systems is to accomplish application interoperability 

“plug and play”. The complexity of interoperability 

in RT is greater compared with the radiology. 

A limitation of our study is the inexistence of 

other similar studies for comparison. We find 

national surveys of RT (Alto Comissariado Da 

Saúde, 2008)but only focusing in the workforce, 
workloads and equipment. None of none of them 

focuses on IS, DICOM-RT and interoperability. 

Our preliminary results show that the RT 

departments have much equipment and IS from 

different vendors contributing for heterogeneity of 

RT workflows. The experts somehow attribute 

importance to interoperability, but have low 

knowledge about their own IS and respective 

integrations.  The same happens about the 

familiarity with DICOM, DICOM-RT and other 

communication standards; i n the questions about the 
conformance with the DICOM v3.0 and DICOM-

RT, there is a significant % of respondents that 

answered “I have no knowledge”. 

Essential for the RT departments’ cooperation 

has been the issue of confidentiality and anonymity 
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of participants. The data collection, in the majority 

of the cases, was hard. This may be over due to the 

lack of documentation regarding existing IS and 

their integrations. 

This survey has assessed the current status of RT 

technologies and IS. This characterization is helpful 

to understand the real RT workflows of each 

department. The expert’s opinion about 

interoperability and DICOM-RT reveals that they 

trust in the standard but with lack of specific 

information about this issue.  
The questionnaire aimed to explore issues that 

could help departments to optimise their IS in the 

RT workflow. But as the participants think that have 

no interoperability problems and those who think 

that have, didn’t detailed with enough information.  

Therefore, only general's recommendations we can 

suggest. We think that the experts underestimate the 

existence of interoperability problems, because they 

don’t know that exist integration solutions, and 

many of these pass through the use of 

communication standards.  
Our recommendations are: 

 When purchasing a new IS for RT department 

request a IS compliant with DICOM-RT with 

all RT objects available. 

 When purchasing new equipment for RT 

department only buy a machine in conformance 

with DICOM v3.0. 

 When implementing the new device DICOM 

conformant, specification and testing of the 

clinical application capabilities and data flow 

needs to be performed by the RT facility to 

ensure effective integration. 
 For a good policy in RT department, the 

strategy must focus reliable computer 

applications with a high degree of built-in 

connectivity. 

 Use the PACS model in the RT department, 

whether departmental or institutional, with the 

DICOM v3.0 and DICOM-RT. 

 It is important to adapt the existing RT 

workflows to those publicised by  

Integrating the HealthCare Enterprise (IHE) 

(I.H.E., 2011) integration profiles and technical 
frameworks providing a common platform to 

use DICOM and HL7. 

The implementation of these recommendations 

will be essential to optimise the RT interoperability 

in Portugal. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The authors acknowledge the RT departments that 
participated in the study, the contribution provided 

by the RT experts (António Gonçalves, Luís Cunha, 

Ana Barros) and the help afforded by Jorge Gomes 

in the MedQuest utilization.  

REFERENCES 

Alto Comissariado Da Saúde 2008. 

Desenvolvimento estratégico para o 

desenvolvimento da radioterapia em 

portugal para a próxima década. 

Dicom Standards Committee 1996. Digital imaging 

and communications in medicine (dicom) 

supplement 11. Radiotherapy objects  

Dicom Standards Committee 1999. Digital imaging 

and communications in medicine (dicom) 

supplement 29. Radiotherapy treatment 

records and radiotherapy media extensions. 

Dyk, J. 2005. The modern technology of radiation 

oncology: A compendium for medical 

physicists and radiation oncologists, 

Medical Physics Publishing. 

Gomes, J. 2009. Medquest - um projecto de 

questionários web na área da saúde. 

Universidade do Porto. 

Huang, H. 2010. Pacs and imaging informatics: 

Basic principles and applications, New 

Jersey, Wiley-Blackwell. 

I.H.E. 2011. Integrating the healthcare enterprise 

[Online]. IHE Internationl. Available: 

http://www.ihe.net/ [Accessed 21/07/2011]. 

Jefferies, S., Taylor, A. & Reznek, R. 2009. Results 

of a national survey of radiotherapy 

planning and delivery in the uk in 2007. 

Clinical Oncology, 21, 204-217. 

Kalet, I. 2008. Principles of biomedical informatics, 

Academic Press/Elsevier. 

Law, M. & Huang, H. 2003. Concept of a pacs and 

imaging informatics-based server for 

radiation therapy. Computerized Medical 

Imaging and Graphics 27, 1-9. 

Law, M. & Liu, B. 2009. Dicom-rt and its utilization 

in radiation therapy. Radiographics, 29, 

655-667. 

Law, M., Liu, B. & Chan, L. 2009. Dicom-rt-based 

electronic patient record information 

system for radiation therapy. 

Radiographics, 29, 961-972. 

Law, M. Y. Y. 2005. A model of dicom-based 

electronic patient record in radiation 

therapy. Computerized Medical Imaging 

and Graphics, 29, 125-136. 

Levitt, S., Purdy, J., Perez, C. & Vijayakumar, S. 

2008. Technical basis of radiation therapy: 

Practical clinical applications, Springer. 

Liu, B., Law, M., Documet, J. & Gertych, A. 2007. 

Image-assisted knowledge discovery and 

decision support in radiation therapy 

planning. Computerized Medical Imaging 

and Graphics 31, 311-321. 

Mayles, P., Nahum, A. & Rosenwald, J. 2007. 

Handbook of radiotherapy physics: Theory 

and practice, Taylor & Francis Group. 

http://www.ihe.net/


113 
 

Mcdowell, I. 2006. Measuring health: A guide to 

rating scales and questionnaires, Oxford 

University Press. 

Perez, C. & Brady, L. 1998. Principles and practice 

of radiation oncology, Lippincott Williams 

& Wilkins. 

Schlegel, W., Bortfeld, T. & Grosu, A. 2006. New 

technologies in radiation oncology, 

Springer. 

Teshima, T., Numasaki, H., Shibuya, H., Nishio, M., 

Ikeda, H., Ito, H., Sekiguchi, K., 

Kamikonya, N., Koizumi, M., Tago, M., 

Nagata, Y., Masaki, H., Nishimura, T. & 

Yamada, S. 2008. Japanese structure survey 

of radiation oncology in 2005 based on 

institutional stratification of patterns of care 

study. International Journal of Radiation 

Oncology, Biology, Physics, 72, 144-152. 

Wigg, D. R. & Morgan, G. W. 2001. Radiation 

oncology in australia: Workforce, 

workloads and equipment 1986–1999. 

Australasian Radiology, 45, 146-169. 

 



114 
 

 
 

 


