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INTRODUÇÃO
A correção de heterogeneidade é importante para que o sistema de planejamento (SP) consiga simular uma dose mais
próxima daquela que será entregue ao paciente de Radioterapia. Como essa correção é feita por meio dos dados obtidos
pela tomografia e por uma curva de calibração que relaciona as unidades de Hounsfield (HU) com a densidade eletrônica
do meio, é importante verificar qual o impacto que incertezas nessa curva terá sobre parâmetros de planejamentos. O
objetivo é analisar o impacto de variações na curva de calibração sobre o planejamento de diversos sítios anatômicos
distintos, e se existe uma região em que seu impacto é de maior importância.

METODOLOGIA
Para adquirir as curvas de calibração foi utilizado o tomógrafo ©Philips Big Bore CT e o objeto simulador de
heterogeneidade da CIRS, modelo 002HN, que possuí inserts com diferentes densidades. A curva obtida foi inserida no
SP ©Elekta XiO®2017 V5.10.03. Planejamentos de 43 pacientes (8 de tórax, 6 de pelve, 5 de cabeça e pescoço, 6 de
próstata, 8 de abdômen, 5 de sistema nervoso central e 5 de mama) foram calculados com a curva de calibração padrão
e mais 4 curvas obtidas com variações nos valores de HU alterados (-100, -50, +50 e +100 HU em todos os pontos). Os
parâmetros analisados foram os valores de D98, D50 e D2 dos PTVs, parâmetros relacionados à cobertura e
homogeneidade nos alvos.

RESULTADOS
Normalizando os resultados para a curva padrão, foi possível verificar o desvio nos parâmetros de análise para os
deslocamentos de HU. Algumas variações de HU alteraram de forma significativa os parâmetros de planejamento dos
PTVs para a maioria dos sítios anatômicos. Os casos de próstata se mostraram mais suscetíveis às variações de HU,
apresentando desvio acima de 3% para a variação de -100 HU nos parâmetros D2 e D98; já as regiões de sistema nervoso
central e cabeça e pescoço tiveram a menor variação entre os diversos sítios, apresentando uma média de variação
máxima de 1,1% no caso de sistema nervoso central para o parâmetro de D50 para a mesma variação de -100 HU.
Deslocar a curva em -50 e +50 HU não ultrapassou a tolerância de 2% na dose para nenhum sítio anatômico, porém
mostraram diferenças significantes (acima de 1,5%) para vários sítios anatômicos importantes (tórax e próstata).

CONCLUSÃO
Conclui-se que a obtenção curva de calibração correta e o controle de qualidade periódico do tomógrafo utilizado nos
planejamentos de radioterapia é importante para garantir a confiabilidade nos parâmetros de PTV e redução de

incertezas no processo de tratamento.

Análise comparativa dos valores obtidos através da variação da curva (HU) a partir da curva média (padrão) entre os diversos sítios anatômicos;


