
Tratamentos com prótese de titânio dentro do volume alvo –
contornando o problema de saturação do sinal da tomografia

INTRODUÇÃO
A curva de calibração do
tomógrafo relaciona a Unidade
Hounsfield (HU) de um ponto na
imagem com a densidade
eletrônica (ED) real do material.
Muitos tomógrafos possuem o
limite de 3000 HU e acima deste
valor, como é o caso do titânio, é
gerada uma imprecisão à curva de
calibração, e conseqüentemente à
distribuição de dose calculada
pelos sistemas de planejamento.
Esse é um dos motivos que
usualmente evitamos entradas de
campo que atravessem uma
prótese, porém quando a prótese
se encontra dentro do PTV não é
possível evitá-la. Nesses casos, é
mandatória a correta
caracterização da prótese.

OBJETIVO
Verificar dosimetricamente se o
valor teórico de 3,711 ED do
titânio é satisfatório na prática
clínica.

METODOLOGIA
Com tomógrafo Philips modelo
Ingenuity Elite e sistema de
planejamento Monaco v.5.11.02
da Elekta, foram simulados
tratamentos com peças de
portocath e próteses ortopédicas
de titânio.
As peças foram posicionadas

sobre detector planar MapCheck2
inserido no MapPhan. Realizada
tomografia e importada no
sistema de planejamento.

Foi realizado planejamento com
campo direto 20x20cm2 sobre a
prótese e o detector, com 500 UM
e associado o valor de 3,71ED
para o titânio.
As peças foram irradiadas no
acelerador linear (figuras abaixo)
na mesma configuração e medida
a distribuição de dose real.

RESULTADOS
A distribuição de dose esperada e

a distribuição de dose medida
foram comparadas no software
Patient da Sun Nuclear utilizando
a análise gamma com parâmetros
2%/2mm/TH=10 (figuras abaixo).

Observa-se grande similaridade
entre as distribuições de dose,
com porcentagem de pontos
dentro do critério gamma de
98,7% para o portocath e de
97,9% para a prótese de titânio.
Com os dados das medidas no
detector central do MapCheck2 e
as doses esperadas no TPS,
obtém-se os dados da tabela 1
abaixo:

CONCLUSÃO
Verifica-se uma variação absoluta
entre o valor de transmissão
teórico e o aferido de 1,1% para a
prótese e de 2,8% para o
portocath e uma alta correlação
entre o planejado e medido.
Dessa forma, conseguimos validar
o valor de 3,71ED atribuído à
densidade eletrônica do titânio
para o TPS Mônaco utilizado no
GRAACC para planejamento de
tratamento de radioterapia e
realizar tratamentos com prótese
de titânio no volume de
tratamento com segurança.
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Material Transmissão

calculada no

TPS

Transmissão

medida no

MapCheck2

Portocath 92,3% 95,1%

Prótese 91,4% 92,5%


