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Resumo: Foram realizadas diferentes aquisições tomográficas de um fantoma com 
heterogeneidades conhecidas, variando parâmetros de aquisição. Com as imagens adquiridas, foi 
possível obter a unidade de Hounsfield das regiões onde a densidade eletrônica é conhecida e, com 
esses dados, construir tabelas de correção de heterogeneidade. Essas tabelas mostraram variações 
na resposta da unidade de Hounsfield quando se variou kVp (5,3%) e filtros, tanto físico (12,3%) 
quanto de reconstrução da imagem (5,6%). Avaliou-se as diferenças no cálculo das doses utilizando 
todas as tabelas de correção construídas, observando-se diferenças de até 0,5% na dose calculada. 
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computadorizado. 

Abstract: It has been acquired different tomographic images of a phantom with known 
heterogeneities, varying parameters of acquisition. With these images, it was possible to get 
Hounsfield unit of regions where the electronic density is known and, with these data, to make 
inhomogeneity correction’s table. These tables showed variations in the response of Hounsfield unit 
when varying kVp (5,3%) and filters, both physical (12,3%) as image’s reconstruction (5,6%).It was 
evaluated the differences in the calculation of doses using every correction’s tables made, observing 
differences up to 0,5% in the calculated dose. 
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Introdução: O dano causado aos tecidos biológicos pela radiação ionizante depende da dose que é 
absorvida por eles que, por sua vez, pode variar conforme a radiação atravessa diferentes tecidos de 
densidades eletrônicas diferentes. Para se alcançar maior exatidão nos cálculos de dose recomenda-
se utilizar correções para essas heterogeneidades.  

Um sistema de planejamento radioterápico é capaz de considerar a presença de heterogeneidades 
no paciente se dispuser de tabelas de densidade eletrônica (DE) por unidade de Hounsfield (HU) 
levando isso em consideração no cálculo tanto das distribuições de dose quanto das Unidades 
Monitoras (UM) de cada campo de tratamento. 

Resultados encontrados na literatura demonstram que variações de HU não afetam significativamente 
o cálculo da dose: mudanças de 20 HU em tecidos moles e de 250 HU em tecidos ósseos resultam 
em variações menores que 1% em tratamentos cerebrais e menores que 2% em tratamentos de tórax 
e pelve [1,2]. 

O objetivo desse trabalho é avaliar o impacto que os parâmetros de aquisição tomográfica têm no 
valor de HU resultante e, portanto, nas curvas de conversão para DE, bem como sua influência no 
cálculo de dose pelo sistema de planejamento radioterápico computadorizado. 

Métodos: O tomógrafo utilizado para a aquisição das imagens foi o Siemens Somatom Emotion do 
serviço de Radiologia do Hospital da Mulher Dr. José Aristodemo Pinotti – CAISM/UNICAMP. O 
tomógrafo permite a variação de diversos parâmetros para melhoria da imagem: kVp, mAs, 
espessura de corte, tamanho dos detectores e filtros físico e de reconstrução – também conhecidos 
como kernels de reconstrução (valores menores suavizam a imagem e maiores a tornam mais nítida) 
[3]. As imagens adquiridas foram feitas utilizando um fantoma da Fluke Biomedical, modelo 76-410-
4130, que apresenta diferentes inserts com densidades eletrônicas conhecidas (de 0,001 a 1,99, 
relativa à da água). Cada imagem adquirida para esse trabalho foi realizada variando um único 
parâmetro expresso na tabela 1 e mantendo todos os outros fixos, de forma que se pudesse obter 
informações de como a variação de um determinado parâmetro influencia na imagem resultante.  

Nas imagens obtidas foram selecionadas regiões de interesse (ROI) sobre os diferentes inserts de 
densidade eletrônica conhecida. Ao se fazer isso, tomou-se o cuidado de excluir suas bordas [4]. 
Desses ROI extraiu-se HU médio e desvio padrão, dados que foram usados para a construção das 

tabelas de correção. 

Após a construção das tabelas de correção no sistema de planejamento computadorizado XiO 4.70 
da empresa Elekta, usou-se uma imagem tomográfica de um fantoma antropomórfico para avaliar a 
variação da dose calculada pelo sistema ao usar as diferentes tabelas de correção. Para essa 
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avaliação, foram selecionados seis pontos, três em relação ao pulmão e três em relação ao osso - 
dentro, na borda e a 2 cm além da heterogeneidade [1]. O planejamento foi realizado com um campo 
de incidência direta normalizado no ponto de dose máxima. A configuração usada foi SSD – com 
distância fonte superfície igual a 100 cm –, energias de fótons de 6 MV e 10 MV, tamanho de campo 
10 x 10 cm² e 100 UM. As doses foram avaliadas em pontos sob o raio central do feixe utilizando-se o 
algoritmo de cálculo Superposition. 

Tabela 1 – Parâmetros de aquisição analisados no estudo 
kVp 80 110 130 

  mAs 50 80 120 150 160 

Espessura de corte (mm) 3 4 5 8 
 Tamanho dos detectores (mm) 0.5 1 2 3 
 Filtro de reconstrução* 10s 31s 41s 70s 

 Filtro Físico Body Head    

Resultados e Discussões: Foram construídos gráficos de HU x DE para cada aquisição realizada. 
Os gráficos ficaram de acordo com o encontrado na literatura [1,5,6], sendo possível observar duas 
porções lineares com mudança de inclinação ocorrendo em torno de 100 HU. Observou-se que a 
variação de espessura de corte, tamanho dos detectores e mAs não alteram a resposta em HU. Esse 
resultado concorda com a literatura [5,6], com exceção do resultado apontado por Guan et al [1], 
onde a diferença é um pouco mais significativa para variação de mAs. Entretanto, esse último 
resultado não pode ser comparado aos deste trabalho, uma vez que o mAs máximo utilizado por nós 
foi de 160 mAs, enquanto na referência foi de 300 mAs. Além disso, o feixe que apresentou a maior 
diferença no trabalho de Guan et al é de 18 MV, onde a produção de pares cresce em importância, e 
portanto as correções de heterogeneidades devem se basear na relação Z/g, e não em DE. Já a 
variação de kVp e filtros, tanto físicos quanto de reconstrução da imagem, alteram os valores de HU. 

Verificaram-se variações de até 5,3% no HU para DE mais alta quando variada a qualidade do feixe. 
Esse fenômeno era esperado na região de densidade eletrônica mais alta, uma vez que a 
probabilidade de interação por efeito fotoelétrico é aumentada nessa região para as energias de 
feixes de tomógrafos. Assim, é possível observar também que a variação da resposta em HU na 
região de densidade eletrônica mais baixa não é tão influenciada pela variação de kVp. 

Apesar de filtros não serem largamente descritos como importantes fatores de influência nas curvas 
de HU x DE na literatura, foram observadas variações de até 12,3% no HU na região de DE alta para 
filtros físicos, uma vez que mudam o espectro de energia do feixe, e de 5,6% para filtros de 
reconstrução.  

Com base nos resultados acima, construíram-se tabelas de correção apenas para diferentes valores 
de kVp e diferentes filtros. Quando usadas essas diferentes tabelas de correção, observou-se que a 
dose calculada após ou dentro de determinadas heterogeneidades apresenta variação de no máximo 
0,5%, para feixes de 6 MV e 10 MV. Esse resultado concorda com outros encontrados na literatura 
[1,2]. Observou-se, ainda, que a diferença na dose calculada com e sem o uso da correção de 
heterogeneidade chega a 11,2% próximo ao pulmão em feixe de 6 MV, para tabela obtida com 130 
kV e filtros 31s e body. 

Conclusões: A partir dos resultados obtidos foi possível observar que apesar de terem sido 
encontrados desvios significativos no valor de HU quando se varia parâmetros de aquisição das 
imagens tomográficas, essas variações não têm impacto importante no cálculo da dose entregue ao 
paciente quando usada correção de heterogeneidade. Isso, embora indique que não é necessário 
construir-se diversas tabelas combinando cada parâmetro que altera a resposta de HU, sugere que 
cada serviço avalie quais tabelas devem ser construídas, verificando a variação no cálculo da dose 
obtida [7].  Futuramente pretende-se avaliar o impacto que os resultados terão nas coberturas dos 
volumes englobados pelas isodoses de tratamento. 

Referências: 
1. Guan H, Yin FF, Kim JH. Accuracy of inhomogeneity correction in photon radiotherapy from CT scans with different 

settings. Phys Med Biol. 2002 Sep; 47(17): N223-31 
2. Khan FM, Treatment planning in radiation oncology. 2. ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2007  
3. Somatom Emotion 6/16 slice configuration – Aplication  Guide - Siemens 
4. Zurl B, Tiefling R, Winkler P, Kindl P, Kapp KS. Hounsfield units variations: Impact on CT-density based conversion tables 

and their effects on dose distribution. Strahlenther Onkol 2014 Jan; 190 (1): 88-93. 
5. Rosenwald JC.  Quality Assurance of the Treatment Planning Process. In: Mayles P, Nahum A, Rosenwald JC. Handbook 

of Radiotherapy Physics: Theory and Practice. Boca Raton: Taylor & Francis Group; 2007. P. 841-66. 
6. Saw CB, Loper A, Komanduri K, Combine T, Huq S, Scicutella C. Determination of CT-to-Density Conversion Relationship 

for Image-Based Treatment Planning Systems. Med Dosim. 2005 Fall; 30(3): 145-8. 
7. American Association of Physicists in Medicine. Report No. AAPM-85, 2004. Tissue inhomogeneity corrections for 

megavoltage photon beams. AAPM Task Group No. 65.  


