
Aplicações de RM no 
Planejamento Radioterápico

Aluísio Castro, MSc
National Center for Cancer Care and Research – Doha, Qatar



Aplicações de RM em Radioterapia

• Diagnóstico

• Planejamento (prévio ou adaptativo offline e on-line)

• Posicionamento e Localização (MR-linac)

• Avaliação de resposta durante o tratamento e prognóstico (ADC map, DWI)

• Seguimento



Aplicações de RM em RTx – Biomarcador

Diffusion weighted Imaging (DWI)

Hafezz S et al., Use of diffusion weighted-MRI (DW-MRI) as a biomarker of clinical outcome in muscle invasive bladder cancer (MIBC). 
NCRI Conference 2015



Aplicações de RM em RTx – Biomarcador

Avaliação e previsão da resposta de tto em câncer de reto

MR-Linac Consortium



Aplicações de RM em Radioterapia

Processo Radioterápico
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Aplicações de RM em Planejamento de RTx

Delineamento de alvos e órgaos de risco (OARs) 

Elo mais fraco no processo radioterápico!

Variabilidade mesmo entre 
experts internacionais

Guidelines reduzem 
variabilidade inter-observador



Aplicações de RM no Planejamento de RTx

Delineamento de alvos e órgãos de risco (OARs) – Vantagens:

• contraste superior para tecido mole

• delineamento de OAR e alvos mais preciso que TC em muitos casos

• Reduz a variabilidade inter-observador no delineamento

• Imagem functional

• Não utiliza radiação ionizante



Aplicações de RM em RTx - Prostata

CT RM



Aplicações de RM em RTx - Prostata

CT RM



Aplicações de RM em RTx - Bexiga



Aplicações de RM no Planejamento de RTx

Delineamento de alvos e órgãos de risco (OARs) com RM – Limitações:

• aquisição pode ser mais lenta, motion management (órgãos e paciente)
• mais caro que TC
• posição de tratamento (big bore, bobinas, tampo plano, lasers) 
• acessórios de imobilização compatíveis
• estimativa e/ou correções das distorções geométricas (em especial em 

grandes FOV)
• Necessidade de fusão de imagens com TC 

• Para o planejamento do tratamento (Teleterapia):
• Informação sobre a densidade eletrônica para o cálculo de dose
• Imagens de referência para posicionamento e monitoramento



Aplicações de RM no Planejamento de RTx

• TC é a modalidade padrão primária para planejamento em Teleterapia:

• Valor do voxel (HU) → densidade eletrônica (ED) → cálculo de dose
• Geração de imagens de referência para localização (DRRs, CT)

• Praticamente livre distorções geométricas

• Relativamente baixo custo, popular e disponível.

• Fusão de imagens com TC (rígida ou deformável) para transferir as 
estruturas delineadas na RM para a TC

• incertezas (0.5 – 3mm) sistematicamente se propagam pelo 
tratamento



Aplicações de RM no Planejamento – CT Sintética

Planejamento somente com RM (MR-only planning)!!
• atribuir com qualidade ED a RM

Descartar a CT do planejamento
• potencialmente elimina erros de fusão

• simplifica o workflow e reduz custos

• Permite o planejamento e tratamento de radioterapia adaptativa 
online (MR-Linac)

• Útil também para a correção de atenuação nos sistemas híbridos PET/MR



Aplicações de RM em RTx - TC sintética (sCT)

• Métodos para atribuição de ED na RM (TC sintética - sCT)

• Voxel based

• Atlas based

• Sinônimos: TC sintética, pseudo TC, MRCT, MRCAT



TC sintética (sCT) – Voxel based

bulky density override 

• técnica mais simples
• Todo o volume do paciente = ED da água

• erros dosimétricos inaceitáveis

• Não é possível gerar imagens de referência (DRRs) p/ posicionamento

• técnica com segmentação simples da imagem
• Duas (osso/água), ou três densidades (osso, água, ar)

• Testadas em sítios como próstata e C&P com erro dosimétrico <2%

• Permite a criação de DRRs



TC sintetica (sCT) - Voxel based

bulky density override 



TC sintetica (sCT) - Voxel based

bulky density override

• Problemas de Segmentação de estruturas baseada em RM
• nas sequencias convencionais de RM, parte cortical dos ossos (tempo de 

relaxamento T2* muito curto) e gera baixíssimos sinal, se confunde com ar – difícil 
segmentação

• Segmentação manual: demorada e impraticável clinicamente

• Segmentação automática: carece de ajustes manuais

• Com sequencias especiais (por ex. ultra short echo time) aumenta-se o contraste 
entre osso e ar e tecidos moles.

• Combinação de sequencias aumenta a acurácia

• Qualidade dos DRRs



TC sintética (sCT) – Voxel-based

• Associação da intensidade e/ou posição do voxel da RM com Hounsfield 
Unity (através de uma tabela de conversão determinada previamente) para 
uma determinada sequencia RM

• Tabela relacionando limites dos valores do voxel na RM e HU médio para 
osso cortical, osso trabecular, músculo, gordura, fluídos, ar, etc



TC sintética (sCT) – Voxel-based

• Resultados:
• 1-6 minutos para geração da sCT

• Vantagens:
• Evita-se a fusão de imagens e segmentação de estruturas (fontes de incerteza)

• Independe de variações anatômicas como no caso de atlas-based

• Limitações:
• múltiplas sequências de RM, mais tempo, chance de movimentação do pte



TC sintética (sCT) - Atlas based

Treinamento do atlas

Par (ou pares) de CT e RM são registrados gerando um conjunto 
padrão de imagens (atlas) com densidades médias obtidas da CT e 
(ossos, cavidades, OARs, etc…)

Atlas: 
• Mapa de EDs

associada à RM

• Estruturas delineadas 
na CT e RM (opcional)

Fusão

CT RM



TC sintética (sCT) - Atlas based

• A RM em estudo é então registrada com a RM Atlas (fusão rígida ou 
deformável, dependendo da anatomia) → função transformação

• A função transformação é aplicada ao mapa de ED do atlas gerando a sCT

Fusão

RMATLAS sCT



TC sintética (sCT) - Atlas based

• Resultados: 
• diferenças dosimétricas <2%, e diferenças entre HU pouco significantes
• Diferenças geométricas aceitáveis
• Ate 60 minutos para geração da sCT

• Vantagens:
• Pode ser automatizada
• Pode ser realizada com apenas uma sequência de RM (reduz chance de 

movimentação do paciente durante aquisição)
• Gera ao mesmo tempo a segmentação das estruturas (OARs e alvos)

• Limitações: 
• anatomias extraordinárias (variações anatômicas, cavidades cirurgias, etc…)
• As fusões do processo são fontes de incerteza



Aplicações de RM em RTx – TC sintética

Dowling JA, Sun J, Pichler P, et al. Automatic substitute computed tomography generation and contouring for magnetic resonance imaging 
(MRI)-alone external beam radiation therapy from standard MRI sequences. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015;93:1144-1153



Aplicações de RM em RTx – TC sintética

Dowling JA, Sun J, Pichler P, et al. Automatic substitute computed tomography generation and contouring for magnetic resonance imaging 
(MRI)-alone external beam radiation therapy from standard MRI sequences. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015;93:1144-1153



Aplicações de RM em RTx – MR-only planning

MRCAT – Phillips approach
• Scanner com alta acurácia geométrica

• Protocolo de aquisição inclui mDIXON

• Alta resolução espacial ( 1.5x1.5x2.5mm3), necessária para segmentação (model
based) dos ossos e cálculo de dose e identificação de fiduciais

• Geração dos mapas de densidade:

• Uso de sequencias que permitem auto segmentação de tecidos (ar, gordura, 
tecidos ricos em agua, osso esponjoso e osso compacto) + voxel based



Aplicações de RM em RTx – MR-only planning

MRCAT – Phillips approach



Aplicações de RM em RTx – MR-only planning

MRCAT – Phillips approach



TC sintética (sCT) – MR-only planning

QA para MR-only planning envolve:

• Análise das distorções geométricas em todo o FOV

• Análise da qualidade da geração de imagens de referência

• Análise dosimétrica

• End-to-end testes do workflow, incluindo IGRT



Aplicações de RM em RTx – MR-only planning

Distorções geométricas 
Problemas histórico, aumenta do isocentro do scanner em direção as bordas do FOV

• Oriundas do sistema, não dependentes da sequência ou do paciente
• não homogeneidade do campo estático (B0)

• Não linearidade dos campos gradiente

• Diferenças na Susceptibilidade magnética a nível local no paciente e B0

• Minimizadas pela escolha dos parâmetros de aquisição de imagem

Melhorias tecnologicas + podem ser 
caracterizadas, medidas e corrigidas



Distorcoes geometricas em grandes FOVs

 = 20.3cm x 17.3cm

 = 33cm x 30cm



Aplicações de RM em RTx – MR-only planning

MRCAT – qualidade de DRR 

sCT CT



Aplicações de RM em RTx – MR-only planning

Comparação dosimétrica sCT vs CT

Gamma criteria 1%/1mm



Aplicações de RM em RTx – MR-only planning

Workflow em Teleterapia

Aquisição das imagens RM

Geração da sCT (processamento, atribuição de ED e adequação ao formato DICOM)

Importação da sCT e RM no TPS

Auto segmentação de OARs, fiduciais e alvos + analise e correções necessárias

Planejamento

Geração de imagens de referencias (DRRs)



Conclusões

• RM está presente em vários estágios do processo radioterápico

• RM para planejamento em RTx pode ser usado como modalidade 
secundária (delineamento) e primária (delineamento + planejamento)

• RM para delineamento apresenta melhor contraste de tecido mole (vs CT), 
dose de radiação ionizante

• RM como modalidade primária de planejamento:
• dosimétrica e geometricamente viável
• Simplifica o workflow (no CT)
• requer a conversão em sCT para cálculo de dose e geração de imagens de referência
• Necessária para tratamentos adaptativos online com MR Linac


