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INTRODUÇÃO
Devido às diferenças de densidades eletrônicas dos
tecidos que compõe o corpo humano, correções de
heterogeneidade devem ser aplicadas aos cálculos
dosimétricos realizados pelo sistema de
planejamento (SP). A curva de calibração do
tomógrafo utilizado para aquisição das imagens de
planejamento relaciona a Unidade de Hounsfield
(HU) da imagem com a densidade eletrônica do
material escaneado e é necessária para a aplicação
de correção de heterogeneidades no SP. Para a
obtenção da curva de calibração, são utilizados
objetos simuladores específicos contendo materiais
com densidades eletrônicas conhecidas. O objetivo é
obter curvas de calibração de um tomógrafo
utilizando dois modelos de objetos simuladores e
analisar se há diferenças dosimétricas entre valores
calculados com diferentes curvas no SP e medidas
realizadas no acelerador linear (AL)

METODOLOGIA
Utilizando o tomógrafo ©Philips Big Bore CT, foram
adquiridas curvas de calibração utilizando dois objetos
simuladores (Catphan 500 - Phantomlab e 002HN –
CIRS). As curvas obtidas foram inseridas no SP
(©Elekta XiO®2017 V5.10.03) e foram planejados
casos semelhantes utilizando curvas de calibração
referentes aos dois objetos simuladores para a
técnica padrão de aquisição da tomografia (120 kV e
395 mAs). Foram gerados planos sobre uma
tomografia do 002HN (com diferentes inserts de
densidades diferentes) e realizadas medidas
(utilizando câmara de ionização PTW Farmer 0,6cc) no
AL (Elekta Synergy®), variando os inserts de diferentes
densidades (ar, pulmão, gordura, água, músculo e
osso) que fazem parte do conjunto CIRS.

RESULTADOS
A média residual das diferenças entre doses calculadas e medidas obtida para o planejamento com a curva obtida com
002HN foi de 0,28%, já para o Catphan essa média foi de 0,6%, o erro padrão também se mostrou menor para o 002HN,
sendo de apenas 0,09% em relação ao valor de 0,32% do Catphan. A maior diferença encontrada foi para a medida com
o insert de osso que teve uma diferença de 0,3% para a curva do 002HN, já para a curva do Catphan essa diferença foi de
-1,8%.

CONCLUSÃO
Pelos valores da dosimetria foi possível verificar que a curva de calibração obtida pelo 002HN apresentou resultados mais
próximos aos calculados pelo SP em relação à curva do Catphan. O Catphan teve um desvio significativo para a densidade
referente ao osso, que é um dos materiais mais presentes na maioria dos casos de planejamento de radioterapia, com
um desvio de -1,8%, valor próximo à tolerância dosimétrica de 2,0%.

Δ (%) – Dose no TPS X Medida Física
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CIRS 002HN Catphan

ar 0 -0,4% -0,2%

lung 0,207 -0,1% 0,2%

gordura 0,949 -0,6% -0,6%

musculo 1,042 -0,1% -0,1%

osso 1,506 0,3% -1,8%

Média residual 0,28% 0,60%

Erro padrão 0,09% 0,32% -2,0%
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