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SUMARIO

O objetivo principal deste trabalho foi de avalizi

ção de doses em órgãos, provenientes de exames radiológi^

cos por tomografia computorizada e de comparar com dados

teóricos gerados pelo programa Monte Cario.

0 tomógrafo computorizado foi projetado com o pro

pósito de coletar e processar dados de forma a gerar e ar

mazenar imagens. Os sistemas de geração e detecção estão

sendo continuamente melhorados e atualmente somente o tu

bo de raio-X se movimenta e a aquisição de dados é feita

por um conjunto de 600 detectores estacionários fixados ao

redor do paciente.

As medidas experimentais foram feitas com um simu

lador (Rando Alderson Phanton), o qual foi exposto ao t£

mógrafo 0450 AS and E Pfizer. Os casos em estudo foram os

exames de cabeça e abdomem. No primeiro exame foi usada

uma rotação de 3609 em torno da linha dos olhos em dj.c

ção a parte superior da cabeça com uma extenção de 8 cm.

Para o segundo exame o feixe é posicionado no apêndice x^

foide prosseguindo por 15cm em direção as gônadas. 0 equî

valente de dose foi obtido usando-se mini TLD's de LiF.

Os equivalentes de dose teóricos foram obtidos u

sando-se o método de Monte Cario aplicado a um simulador

antropomõrfico matemático, simulando-se o mesmo arranjo
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experimental tendo os resultados sido comparados com os ex

perimentais.

Os resultados de dose obtidos experimental e teori

camente, bem como os resultados de risco se destinam ao

uso em radiodiagnõstico para o estudo de distribuição de

dose em diversos órgãos do corpo humano, quando submetidos

a estes dois tipos de tomografia.



ABSTRACT

The principal objetive of this reserch was to

evaluate doses in organs, from radiologic examinations

by computerized tomography and to compare with theoretic

data obtained by Monte Carlo method.

Computerized tomography was designed for the

purposes of data collecting and processing as well as for

digital imagens storing. The detector system has been

under continuous improvement and nowadays only the X-ray

tube rotates and the data acquisition is done by a ring

of about 600 stationary detector-tubes fixed in the gantry

around the patient.

The measurements were done with help of a "Rando

Alderson Phanton" exposed do irradiation coming from a

04S0 AS and E Pfizer Tomograph. The cases understudy were

the head and abdomen examinations. For the former it was

used a 360 degrees rotation around the eyes line up to

about 8cm to the upper head. For the second one the beam

rotates around the xiphoid process 15cm up to the gonnds.

The dose assessment was done by using mini TLD's of LiF.

The calculated dose equivalents were obtained by

\jsing the Monte Carlo method applied to a mathematical

antropomorphic phanton, simulating the same experimental

vi



arrangements. The results were compared with the

experimental one.

The experimental and theoretic results of dose

obtained, and the results of risk are to be used in

diagnostic radiology for dose distribution in several

organs of human body, when submited at this two types of

tomography.

VI1
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A tomografia coraputorizada é a reconstrução, feita

por um computador, de um objeto, através de feixes de raĵ

o-X emitidos e detectados.

A confiabilidade da imagem produzida depende da na

tureza da fonte de raio-X, do tipo de detectores número e vt;

locidadc de medidas, detalhes da técnica de reconstrução

e interpretação.

Os tomõgrafos são referenciados por sua geração,

ou seja, os primeiros tomõgrafos computorizados receberam

a denominação de 1— geração, e a partir de então foram seri

do aperfeiçoados e a cada nova geometria desenvolvida rec<2

bia a denominação de 2- geração, 3- geração e assim por

diante.

fi bastante grande o desenvolvimento nesta área,

sendo que atualmente já existem tomõgrafos de sexta gc*2

ção, muito embora no Brasil só existam tomõgrafos de até

quarta geração.

Um paciente ao se submeter a este tino de exame,

sofre uma exposição a radiação durante um certo intervalo



de tempo, onde a intensidade bem como o tempo de exposição

varia para cada aparelho.

Deste modo, quando indivíduos são expostos ã doses

de radiação, a determinação da dose absorvida em cada õr

gão do corpo se faz necessária : como por exemplo, um indi_

víduo ao se submeter a uma tomografia que vise especifica

mente o abdomem, recebe uma quantidade de radiação em t<>

dos os outros órgãos que compõe o seu corpo. Neste traba

lho a fase experimental, se restringirá a tireõide, crista

lino e gõnadas, como pontos de referência críticos para

testar a compatibilidade de dados teóricos com dados expe

rimentais.

Para a determinação direta da dose absorvida nos

órgãos, é" necessário conhecer o espectro de energia do ap£

relho, uma vez que este varia em função da kilovoltagem, fi_l

tração além de outros fatores, gerando assim um espectro

bem característicos para cada tipo de aparelho.

Por outro lado devido a impossibilidades práticas

de colocar-se detetores no interior dos órgãos ao proceder-

se irradiações, foi utilizado um simulador de corpo hunia_

no, o "Rando Alderson Phantom", colocando-se dosínietros

termoiuminesccntes dc LiF : Mg, Ti em pequenos orifícios

localizados nas fatias de interesse que o compõe, para

assim determinar com um grau dc precisão aceitável, a ex

posição em cada órgão.



Para a geração de dados teóricos foi utilizado o

método de Monte Cario, o simulador matemático de corpo hu

ir.ano, o qual pode ser empregado-so :

1) As características físicas da fonte de radiação

forem conhecidas;

2) Houver informações sobre a geometria fonte-al_

vo;

3) Forem adotados coeficientes de atenuação e espai

lhamento de fótons próprios para a energia do fóton e o

tecido onde está ocorrendo a interação.

De posse de todos os requisitos exigidos para o cm

prego do método de Monte Cario, tal programa será utiliza

do para se estabelecer uma correlação entre os valores me_,

didos e os teóricos, gerar-se tabelas de dose devjdo a exa

mes típicos através dos fatores de conversão de exposição

em dose por ele fornecido e também valores tie risco sonrn

tico e genético associado a cada órgão.



CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÕRICOS

2.1 - Tomógrafo computorizado

2.1.1 - Desenvolvimento

Ppôs a descoberta dos raios-X por Roentgen em

1895, vários processos radiográficos tem sido desenvolvi^

dos. 0 processo radiolõgico básico consiste em colocar-se

sob o paciente uma placa fina contendo um filme, e a tranj»

missão do feixe de raio-X é registrada pela sensibilid£

de do material ã radiação.

A fidelidade da imagem, é sujeita a degradação d£

vido a perda de informação. Este fato ocorre por diversos

motivos, entre eles a superposição de estruturas no corpo

que reduz o contraste no filme, e o espalhamento do feixe

passando através do corpo.

Para se eliminar essas dificuldades e conseguir-

se investigar o interior do corpo-humano, a técnica de to

mografia computorizada vem sendo desenvolvida.

Os tomõgrafos computorizados são projetados para

coletar, processar dados, gerar e armazenar matematicamen

te as imagens. Para se eliminar planos indesejáveis, um



estreito feixe de raio-X é transmitido através de uma se_

ção anatômica do paciente e detectado por um detector altj»

mente eficiente, localizado numa posição diametralmente

oposta ao tubo de raio-X. 0 detector capta a soma de ener

gia dos fótons passando através do paciente, ao longo de

uma linha particular. Uma série dessas medidas são feitas

ao redor do paciente, sendo os dados então coletados e

convertidos de forma a serem processados pelo computador,

o qual armazena e reconstroi a seção quando for necessjí

rio.

Técnicas de recontrução matemática foram primej^

ramente desenvolvidas em 1956 por Bracewell , o qual usou

esta técnica para a reconstrução de um mapa de emissões

de microondas provenientes do sol. Aplicações médicas dej>

ta técnica foram descritas em 1942 por Frank e por Oldendorf

em 1961. Em 1963, Kuhl e Edwards desenvolveram um padrão

baseado no método de transmissão e emissão de imagens tran

saxiais. Neste mesmo ano um método digital computorizado,

para recontrução de imagens, através de projeções de ra^

os-X, foi desenvolvido por Comack .

0 método de reconstrução computorizada mais conui

mente usado, foi obtido primeiramente em 1967 por Bracewell

e Riddle . Este método foi especificamente aplicado no

campo de radiologia médica por Ramachandran cm 1971 .

0 primeiro tomografo computorizado foi o "EMI Ltd".



Em 1975 "Pfizer Inc." fundou a divisão "Pfizer

Medical Systems", para a produção do modelo 0100 de tomo

grados computorizados. Posteriormente foi projetado a se

gunda geração de tomógrafos, o modelo 0200 FS (1977) . Em

1978, "Pfizer" em conjunto com "American Science and

Engineering Inc." criaram a quarta geração de tomógrafos

computorizados.

A primeira goração de tomógrafos computorizados

usa um feixe de raio-X e um detector o qual coleta os djí

dos, conforme Figura 1 e 2.

O tubo e o detetor se movimentam enquanto os da

dos são coletados.

Em contraste com a primeira geração, a segunda ge

ração incorpora um sistema de feixe em leque para a col£

ta de dados. Esta geometria permite uma redução no número

de rotações cm torno da estrutura anatômica, porque o in

cremento de rotação entre cada translação pode ser

nuído, conforme Figura 3. :

2
A terceira e quarta geração , eliminam o movimen

to de translação reduzindo portanto o tempo de exame.

No tomógrafo de terceira geração ambos o tubo e

os detectores rodam em torno do paciente, conforme Figu

ra 4. Esta geometria contem um problema inerente; cada



feixe passa através do corpo do paciente sendo detectado

sempre pelo mesmo detector. Este movimento conjunto [tubo-

detectores) causam uma série de círculos concêntricos na

imagem produzindo um efeito conhecido como "onion ring".

A quarta geração '" elimina o "onion ring" porque

somente o tubo de raio-X se movimenta, possuindo 600 dete£

tores estacionarios dispostos em forma de círculo, confoi;

me Figura 5. Usando esta geometria todos os detectores ej>

tão voltados para o tubo de raio-X durante o exame.



DETETOR DE RAIO'X

CIRCULO DE
RECONSTRUÇÃO

FONTES DE FEIXES DE RAIO"X

COLETA DE DADOS DE CADA FEIXE DURANTE A MESMA
TRANSLACÂO

....13
TRANSLApÂO
FEIXE A

TRANSLAÇÃO
FEIXE B

UJL. l I
TRANSLACÃO
FEIXE C

Figura 1: Esquema do tomografo computorizado de 1- geração



DETETOR

TUBO DE RAIO-X

MEDIDAS FEITAS EM VOLTA
DO PACIENTE

Figura 2 : Esquema do tomógrafo computorízâdo de 1- geração



A ROTAÇÃO OCORRE APÔS CADA TRANSLAÇAO ATE UM ARCO
DE 180° TER SIDO ENCOBERTO

ROTAÇÃO ROTAÇÃO

CIRCULO DE
RECONSTRUÇÃO

DETETOR DE RAIO-X

T-r

I tarn W ^ W —* * • «•» ^ ^

• L -a. _J
FONTE DE FEIXES DE RAIO'X

TRANSLApÃo—> —TRANSLAÇÃO-* —TRANSLAÇÃO-

Figura 3 : Esquema do tomógrafo computorizado de 2— geração.
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ROTAÇÃO

FONTE DE

RAIO- X

O ARRANJO DOS
Qf DETETORES

Figura 4 : Esquema do tomografo computorizado de 3- geração
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\
DIREÇÃO £ 3
DO MONITOR O

#
ARRANJO
DOS DETETORES
ESTACIONAMOS

Figura 5 : Esquema do tomografo computorizado de 4- geração
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2.1.2 - Características da reconstrução tomogrãfica

O tomõgrafo se constitui de um conjunto com uma

fonte de raio-X, colimadores para determinar a espessura

do plano da seção, detectores e uma mesa de comando a qual

fornece a imagem reconstruída sob uma escala que vai do

preto ao branco.

A absorção dos raios-X é* uma função dos seguintes

fatores : coeficiente de absorção linear, número atômico

do tecido, densidade do tecido, energia do feixe, espessu

ra do material.

Em tomografia computorizada, valores de absorção

dependem da energia do feixe, da densidade e espessura do

tecido, enquanto o número atômico ê important-, somente era

tecidos com alto Z_.

Na escala de Hounsfield , medidas de densidade são

relativas a da ãgua. A água tem um valor de "0" e o osso

de "1000". Na escala de "1000", uma variação na densidade

de 0,5% relativa à ãgua, corresponde a uma variação de 5

unidades na ese'la de Hounsfield.

A resolução de tecidos pela medida de suas densida

des relativas a da ãgua c a característica da reconstrução

tomogrãfica.
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Phelps, Ter-Pogossian e Mac Cullough fizeram uma

série de medidas experimentais mostrando que, para uma da

da energia, cada tecido tem seu próprio coeficiente de atf;

nuação que depende da composição química do mesmo. Tecidos

normais ou patológicos tem diferentes densidades determina

das pelo tomõgraío.

A essencial contribuição do tomôgrafo computorizji

do c sua habilidade de diferenciar objetos no espaço de ÍI

cordo com suas densidades. A resolução espacial ou resolu_

ção de densidade implica a definição de um "Pixel" definî

do como o menor quadrado induzido pela grade da matriz. A

matriz pode ser 160 x 160 pixels, 240 x 240, 320 x 320 ou

mais .definindo assim a ãrea a ser examinada.

2.1.3 - Aspectos técnicos da transmissão de raio-X em tomo

grafos de 4— geração

A reconstrução do coeficiente de atenuação da se_

ção irradiada do objeto envolve dois pontos distintos :

(1) obtenção de um número suficiente de perfis de feixes

estreitos de raios-X transmitidos e (2) a reconstrução com

putorizada do coeficiente de atenuação linear dos dados dos

perfis.

0 tomógrafo de quarta geração da "American Science

and Engineering" (AS and E), utiliza geometria rotacional

com os detectores fixos e somente o tubo de raio-X se

menta, conforme Figura 6.



FONTE DE RAID-X

DIREÇÃO DE

PACIENTE

" — DETECTGRES ESTACIONÁRIns

Figura 6 : Esquema do tomõgrafo de quarta geração da "AJTUJ

rican Science and Engineering".
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g

Este tomografo possui 600 detectores cintiladores

sólidos BGO (Bismuth Germanete Oxide) estacionãrios, os

quais possuem as dimensões 7,5 x 20 x 2mm, com 600 tubos

fotomultiplicadoros. Possui também um sub-sistema de alta

voltagem, com a corrente variável ate 100 mA e a voltagem

ajustavel até" 150 Kv. O feixe total de raio-X sai com um

ângulo sólido de 509 , em forma de leque colimado na dire_
9

ção central do paciente , sendo tal ajuste feito através
de um sistema de raios laser.

Uma das vantagens deste aparelho e que, cada deteç_

tor mede um perfil, sendo menos suscetível a artefatos, a

lém de possuir um sistema próprio de calibração dos detec

tores durante o exame, produzindo imagens mais precisas.

2.1.3.1 - Colimação

I
Após a passagem da radiação através de um obj£

to, o feixe de raios-X ó colimado antes de ser detectado,

a fim de minimizar a radiação espalhada .

Investigações sobre colimação em tomografia es_

tão sendo realizadas e um argumento intuitivo e que o colî

~ 7
mador não deve ser maior que a largura do "pixel" .

0 comprimento do colimador determina a espessura

da fatia de reconstrução. A combinação da idéia de largura

do pixel e espessura da fatia c diagramatizada na Figura 7.
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ELEMENTO
DO

PlXE L

Figura 7 : Seção de cérebro (CT) - (Matrix 160 x-160cm)

2.1.3.2 - Métodos e sistemas

O sistema radiográfico em tomografia computoriz£

da inclui um tubo de raio-X no qual um feixe de elétrons

incidente sobre um alvo produz raios-X, os quais se propéi
g

gam em forma de leque atravessando o corpo do paciente .

Os detectores distribuidos radialmente são sensibilizados

e fornecem sinais indicativos da intensidade de radiação

recebida, processando e fornecendo uma distribuição de at£

nuação da radiação em uma fatia seccional do corpo do p£

ciente.

Um atenuador disposto entre o tubo de raio-X e o

corpo do paciente reduz diferenças de intensidade de radia

ção recebidas pelos detectores após a pasr-'ocm através do corpo
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do paciente ao longo de caminhos de diferentes comprimen

tos. Correções são feitas por componentes de redução de sî

nais de saída, resultantes de radiação originada não na re_

gião do alvo na qual o feixe de elétrons interage, mas sim

gerados na região aureolar, por exemplo pela incidência

- 3 8
de elétrons secundários no alvo * .

Os algoritmos para a recontrução das propriedíi

des da atenuação de raio-X, de uma série de raios-X tran£

mitidos, podem ser de diversos tipos. Velocidade e preci^

são são importantes considerações na escolha de um

ritmo. Algoritmos para reconstrução podem ser convenient£

mente grupados em quatro categorias : (1) retro projeção

(algumas yezes chamdo somatório), (2) Tr nsformadas de

Fourier, (3) equações integrais, e (4) expansões em série.

0 algotirmo usado pelo 0450 AS and E é a retro

projeção filtrada.

2.1.3.3 - Região de reconstrução - sistema de coordenadas

0 sistema básico de coordenadas tem sua origem

no lado superior esquerdo, com o eixo X orientado para a

direita e o eixo Y para baixo, conforme Figura 8. Neste

sistema de coordenadas, por convenção, o exame tem seu cen

tro físico em 1 e 2. As seguintes constantes não devem ser

mudadas : centro X do exame, centro Y do exame, raio detc£

tor, raio do tubo, ângulo entre detectores.



1 - CENTRO X DO EXAME

2- CENTRn Y DO EXAME

3" RAIO DO TUBO

4" RAIO DETECTOR

Figura 8 : Região de Rcconstrução-Sisicina de Coordenadas.



20

1 - CENTRO X DO EXAME

2- CENTRO Y DO EXAME

3" RAIO DO TUBO

4" RAIO DETECTOR

Figura 9 : Região de Reconstrução.



A região de recontrução para a Figura ê" a regi_

ão comum ao círculo e ao retângulo, ver Figura 8. Esta r£

gião será recontruída em pixels quadrados que podem ser

de qualquer tamanho, mas somente 620 pixels são seguidos

9
na direção Y e somente 4096 na direção X .

Definindo-se os vértices do retângulo e o raio

e centro do círculo, qualquer região no exame pode ser r£

construída.

Um comando no programa 450 possibilita ao usuá-

rio definir uma região de recontrução pelo posicionamento
9

de um "quadrado" sobre uma imagem CT , controlando-se a

posição, a largura c ?. altura deste quadrado. Quando o u

suário indica aceitação do quadrado, estas coordenadas são

armazenadas para futura referência, ver Figura 9.

2.1.4 - Atenuação da radiação policromática

Os tomografos computorizados (C.T.) utilizam uma

fonte convencional de raio-X. Por isto c de extremo inte

resse documentar-se a atenuação da radiação policromática

na matéria.

Um feixe de fotons policromáticos pode ser descri_

to por sua disttribuição espectral da taxa de fluencia de

fotons (também chamada de densidade de fluxo de fotons),

<p p (ou 3p) em unidades de fot on s/área-tempo-intervalo de

energia . Altcrnadamcntc, o feixe pode ser descrito por
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uma distribuição espectral da taxa de fluência de energia

(também chamada de densidade de flucncia de energia), </v

em unidades de energia/área-tempo-intervalo de energia.

Se o feixe é independente do tempo, analogamente

podemos definr a distribuição espectral da fluência de

fótons como <J> (fotons/ãrea-intervalo de energia) e a di£

tribuição espectral da fluência de energia como fp enejr

gia/área-?ntervalo de energia)

Obviamente, ̂  = E <J> e y£ = E 4>g, onde E é a e

nergia do foton no começo de cada intervalo de energia.

Stm o subscrito E, os símbolos * e V representam

a integração de i - e L sobre a energia do foton, ou s£

ja, o número total de fotons por unidade de área (fluên

cia) e a energia total por unidade de área (íluência de £

nergia), respectivamente

Para simplificar a especificação de um feixe poH

cromãtico e permitir a especificação de um comportamento re

lativo, utiliza-se a prática de definir-se feixes policro

mãticos em termos de quantidades equivalentes . Isto

inclui 1 camada semi-redutora e seus coeficientes de ate

nuação equivalentes e energia equivalente, e 2 cocficicn

te de atenuação local e sua energia equivalente

0 coeficiente de atenuação linear, u, e a mudança
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fracional na quantidade de radiação atenuada por unidade

de comprimento.

Para a atenuação de um feixe monocromático sob "boa

geometria", o valor de u permanece constante com a profun

didade sendo independente da fluência de fotons, da fluên

. , . . - 10cia de energia e exposição

Para a atenuação da radiação policromática, um

coeficiente de atenuação local (u V) pode ser calculado,

sendo que este valor depende da profundidade (distribuição

espectral local da fluência de energia Vg)

A medida do coeficiente de atenuação local permite

a especificação de uma energia de foton "equivalente" (a

energia do feixe de fotons monocromático, tendo um coeficji

ente de atenuação igual ao coeficiente de atenuação do fei_

xe policromático)

Usando-se estas formulações, nos podemos computar

algumas quantidades de interesse em C.T., incluindo 1 o

número de fotons por medida e 2 uma estimativa da energia

média de um feixe de fotons detectado por um sistema de

detecção em um aparelho CT.



2.2 - Câmara de ionização

2.2.1 - Câmara de ionização para medidas de dose

Em muitas atividades humanas envolvendo radiação,

é importante ter medidas da magnitude de energia transfe

rida ao meio, a fim de poder-se avaliar efeitos desta ra

diação no material.

A principal quantidade de interesse é* dE/dm, a

absorção de energia por unidade de massa, a qual e conheci_

da como "Dose Absorvida".

Essas medidas de energia onde utiliza-se câmaras

de ionização, seguem o princípio de "Bragg-Gray" , onde a

magnitude da ionização produzida em uma cavidade com gás,

serve como uma medida da energia dissipada em torno do ma

terial. Este processo sustenta a suposição de que a cavida

de de gás c atravessada pelo mesmo fluxo de radiação cor

puscular que o material em consideração

Para esta condição :

íj| - Sm W J

onde

Sm = poder de frenmento de mas si do meio com

peito ao gás (.«topping power).
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If = energia média dissipada para cada par de

ions formados.

J = número de pares de ions formados por unidade

de massa no gás.

Quando as dimensões da cavidade de gãs são muito

menores que o alcance dos elétrons secundários e o Kerma

dentro da cavidade e zero, o espectro eletrônico na cavida.

de é" determinado somente pelo meio que a circunda

Se as dimensões cavitárias são muitas vezes maio-

res que o alcance dos elétrons mais energéticos e suficien_

temente pequenas em relação ao livre caminho médio dos

fotons. o espectro dentro da cavidade será determinado p£

12
Io material da mesma

I

Portanto a cavidade repleta de gas pode ser uma câ_

mara de ionizaçao e suas dimensões devem ser de tamanho

intermediário, onde o espectro de elétrons no seu interior

não é totalmente determinado pelo seu material e nem pelo

, 13,16meio que a circunda

2.2.2 - Ciii.aras de ionizaçao tipo dedal

A medida da exposição através de uma câmara de i£

nização de parede de ar esta diretamente relacionada ao

princípio do equilíbrio eletrônico. Â medida que a energia

dos fotons aumenta, c necessário que as dimensões da cânui
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ra aumentem consideravelmente. Desta forma, surgem dive_r

sos problemas técnicos diretcmente relacionados com as d^

mensÕes físicas, nas medidas de fotons com energia acima

de 300 KeV, quando os fatores de correção tornam-se eleva

dos, determinando um limite para o uso da câmara de parede

de ar como um padrão primário na pressão atmosférica *.

Em medidas dosimetricas rotineiras, faz-se uso de

câmaras do tipo dedal, que são de fácil manuseio e tranŝ

porte, versáteis, com baixo custo e cujo projeto possibil_i

ta seu uso em simuladores . Estas câmaras não são padrões

primários, isto ê, não medem a unidade de exposição segun

do sua definição física, por apresentarem, entre outros fa

tores, dependência energética. Entretanto, através de caH

brações, podem ser padronizadas em intervalos de energia

em relação às câmaras padrão.

Uma câmara dedal típica consiste de um volume

de prova, geralmente contendo ar, associado a um par de jj

letrodos. As cargas produzidas pela ionização são coleta

''as ao se aplicar uma diferença de potencial entre os ele

trodos, rcalizando-se medidas com instrumento adequado.

Sua construção é caracterizada pela espessura do materj.

ai da parede, sua forma, seu volume, e pelo gãs utilizado.

As câmaras dedal de paredes finas podem ser utilizadas

como cavitãrias para fotons de media energia (40KeV até 400

KeV), utilizando-se o princípio do equilíbrio eletrônico

e com a adição de uma capa apropriada de equilíbrio cletrô
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«• 12
nico, conforme o princípio de Bragg-Gray

A câmara dedal Figura 10 para uma radiação é fun

14çao do tipo de parede . Se a parede se comporta da mesma

forma que o ar, é referida como uma câmara de parede de ar

equivalente, como Z = 7,64, uma câmara feita com um mat£

rial o qual Z é igual a 7,6 deve ser satisfatória. Na pra_

tica a câmara é" freqüentemente feita de Bakelite (C,H5 OH)

revestida com carbono (Z = 6) e o eletrodo feito de aluiní

nio (Z = 13).

Quando todas essas precauções são tomadas com uma

câmara dedal, os mesmos resultados serão obtidos com ela

e com uma câmara padrão ' . Na prática entretanto. as

câmaras dedal são freqüentemente calibradas contra uma pói

drão. A câr.ara padrão e a câmara dedal são geometricamente

posicionadas de modo que elas possam ser movidas alternad£

mente no feixe de raio-X, de tal forma que a câmara dedal

ocupe o mesmo ponto no espaço que o diafragma da câmara de

ar padrão. Este procedimento produzirá entnc um fator de

calibração.

Quando uma câmara dedal aberta e submetida a uma

exposição desconhecida, a leitura L no instrumento pode

- 14
ser associada a exposição real X por :

X = L . Fe 0 (p,t)

onde Fp é o :rator de calibração para a energia II da radi£
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T RODO
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PAREDE DE AR

FINA CAMADA DE

C O N D U Ç Ã O

Figur;i 10 : Câmara de Jonizíiçno t ipo Dedal.



ção, Jí (p>t) c o fator de correção para compensar qualquer

diferença na temperatura e na pressão ambiente no ato da

medida, coparadas com aqueles em que c instrumento foi C£

librado. Como geralmente o fator de calibração e

cado para 7G0 mm Ug e 20 9C, tem-se que :

r» n - 27:s'15 + l 760
(p.t) 7— "

onde t em graus Celsius e p em mm de Ilg são os valores da

temperatura e pressão, respectivamente, no momento da mcdj_

2.3 - Dosimetros termoluminescentes

2.3.1 - Aspectos da termolumincsccncia

O fenômeno da tcrmoluminescência 5 complexo tendo

sido desenvolvido alguns métodos teóricos para cxplica-lo,

porem dificuldades aparecem quando materiais dosiinet.úcos

*• * 1 7 -

especificos sao usados. Um dosunetro comumente usado c

o fluorcto de litio dopado com magnesio e titânco - Li F :

MS. Ti.

Todos os cristais contém defeitos intrínsecos, c.x

trínsecos ou impurezas substitucionai.s (ions substitucio-

nnis) c defeitos induzidos pela radiação, que favorecem o

17 21
processo termo]uminescente ' ' .

Uma lacuna formada pela ausência de um ion
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vo, 5 uma região de excesso de carga positiva, e tal pode

ser considerada como uma armadilha em potencial para um

elétron livre. Do mesmo modo, uma região de excesso de cai[

ga negativa pode ser uma armadilha em potencial para car

gas positivas livres.

A estrutura de bandas de energia para um cristal

ideal, pode ser representada por um diagrama de bandas de

energia, como mostra a Figura 11 -i. A banda de Valencia é

representativa de todos os elétrons mantidos nos estados

ligados, e a banda de condução é" representativa de todos

os elétrons em estados não ligados, os quais são livres

para migrar através do cristal.

No caso do cristal ideal, a banda de condução esta

rã vazia e todos os elétrons irão residir na banda de va

lência.

A banda de condução c a banda de Valencia são

radas em energia pela chamada "banda proibida". Sem a in

fluência de forças externas, é altamente improvável, para

um elétron, ser capaz de atravessar a banda proibida da ban

da de Valencia para a banda de condução. Entretanto, no cji

so de um cristal real desordenado contendo defeitos de na

tureza simples ou complexa, outros admissíveis níveis de £

nergia existem na região da banda proibida, como c iluj»

trado na Figura 11 b. Onde o nível "E" representa uma arma

dilha de elétrons e o nível "11" representa uma armadilha

de buracos. "L" e o centro luminescent, onde elétrons c bii
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— 17 18
racos podem recombinar com emissão de foton '

banda de condução banda de condução

il

banda de Valencia

(a)

banda de Valencia

(b)

Figura 11 : Diaorama de bandas de energia àe um cristal.

A radiação ionizante é absorvida no material e el£

trons livres são produzidos. Com respeito ao diagrama de

bandas de energia, isto é equivalente a transferência de

elétrons da banda de Valencia para a banda de condu

ção ' . Esses elétrons são livres para se mover através

do cristal, mas se níveis de armadilha, como o nível "E",

estão presentes, os elétrons podem vir a ser capturados.

A produção de elétrons livres é associada com a produção

de buracos livres, os quais também podem migrar, cm ter

mos de energia, via a banda de Valencia.

Os elétrons aprisionados permanecerão cm suas arma_

dilhas até que seja fornecida a eles, energia térmica su
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ficicntc para escaparem sendo esta uma função da profundi_
17 19dade da armadilha ' . Se a temperatura do material e au

mentada, elétrons aprisionados podem adquirir suficiente £

nergia e serem liberados. Os elétrons liberados podem se

recombinar com buracos, no centro luminescente como o n_í

vel "L", e o excesso de energia é liberado como fotons v^

síveis ou fotons ultravioletas

2.3.2 - Doslmetro termoluminescente

Para que um material termoluminescente possa ser

utilizado como um dosímetro, ele deve possuir característi_

-r- * • 21cas especificas, tais como :

a) Elevada eficiência na emissão de luz;

b) Estabilidade a temperatura em que o material vai

ser utilizado;

c) Um espectro de emissão termoluminescente, para

o qual o sistema detector.combinação fotomultiplicadora e

filtro, responda eficientemente e cuja interferência com a

emissão incandescente, infravermelha, do material aquecido

seja a menor possível;

d) Uma curva de emissão simples, de preferencia

com um único pico, para maior facilidade de operação c in

terpretação da leitura;
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e) Resistência a diversos fatores ambientais , p£

tencilamente prejudiciais, tais como luz, umidade e gases;

f) Uma resposta que varie linearmente para um am

pio intervalo de doses.

Os materiais termoluminescentes utilizados em do

simetria apresentam uma combinação razoável entre as cara£

terísticat exigidas. 0 fluoreto de litio (Li F) ê um dos

materiais mais utilizados, sendo sua densidade 2,64 g/cm e

número atômico efetivo (Zeff) igual a 8,2. Foi primeiramen

te estudado por Daniels (1953) , Cameron (1961) continu

ou os estudos e a "Victoreen Instruments Company" produziu
20um doslmctro de Li F conhecido como Mini-2600-6 de dimen

sões l,4mm de diâmetro e 12mm de comprimento, são os chama

dos mini-dosímetros encapsulados em capilares de vidro.

2.3.3 - Curva de emissão

A curva de emissão termoluminescente representa a

intensidade de luz emitida por um material termoluminescen

te; em função da temperatura ou do tempo de aquecimento a

que 5 submetido. A curva de emissão do Li F : Mg, Ti tem

pelo menos seis picos entre a temperatura ambiente e

300?C17.

Um tratamento térmico adequado, permite eliminar os

picos de baixa temperatura, resultando em uma curva de £

missão mais satisfatória.
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2.3.4 - Desvanecimento da resposta termoluminescente

0 desvanecimento da resposta de um doslmetro, 5 a

emissão, por influência de condições ambientais, de luz pe_

Io material, provocada por recombinações. Tal fato ocorre

por diversos motivos, normalmente a grandeza é a temperatu

ra, entretanto luz e umidade podem alterar a resposta de

um dosímetro termoluminescente

2.3.5 - Tratamento térmico

Ê importante que se saiba escolher o melhor trata

mento térmico a ser usado com os dosímetros termolumines^

centes, quando estes são usados repetidas vezes, a fim de

devolver-lhe as condições iniciais.

0 dosímetro termoluminescente sofre um tratamento

térmico pré-irradiação, com a finalidade de se estabilizar

as armadilhas do material e eliminar resposta residual.

A curva de emissão apôs a irradiação do dosíme_

tro LiF : Mg Ti, contém pelo menos seis picos entre a tem

peratura erabiente e 3009C. Por convenção esses picos são

chamados de pico 1 (60?C), 2((120*C), 3(1709C), 4(190*0,

5(210?C), 6(285?C).

O tratamento térmico pós-irradiação, visa eliminar

os picos de baixa temperatura sujeitos a um desvanecimen

to térmico considerável à temperatura ambiente.
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2.3.6 - Resposta do doslmctro em função da exposição

A curva da resposta de um dosímetro termolumines^

ccnte em função da exposição compreende geralmente uma rç?

gião linear, outra supralinear e uma terceira de saturâ

2l
ção • A primeira e a de maior interesse em dosimetria,

uma vez que há uma relação linear entre a termoluminesceii

cia apresentada pelo sólido e a exposição, permitindo uma

maior precisão nas medidas

Na região supralinear a resposta termoluminescen

te deixa de ser proporcional à exposição, sendo a origem

deste fenômeno ainda mal conhecida . Ainda é possivel reâ

lizar-se medidas de exposição nesta região, mas a precisão

2]
dos resultados e inferior aquela obtida na região linear .

Para valores muito elevados de exposição, maiores

que 30 R, a curva de resposta da maioria dos dosímetros

termoluminescentes atinge a região de saturação. Este fenô

meno c interpretado como uma diminuição do número de arm£

dilhas disponíveis para captura dos elétrons . Esta regi_

ão não tem utilidade cm dosimetria. ;

2.3.7 - Dependência energética da resposta do dosímetro

Um dosímetro e independente da energia quando sua

indicação fornece o valor correto da quantidade em que,s

tão tais como exposição, taxa de exposição e dose absorví_

da, independentemente da energia da partícula ou do fõton
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da radiação. Entretanto, um dosimetro, que fornece uma in

dicação proporcional ã quantidade de dose produzida, não

pode por si só ser independente da energia

A dependência energética é proveniente da diferen

ça entre os efeitos físicos produzidos pela radiação den

tro do material do detector. Estes efeitos podem ser deŝ

20
critos por vários coeficientes, tais como : coeficiente

de atenuação, coeficiente de absorção de energia para fo

tons, ou pelo poder de freamento para elétrons e outras

partículas carregadas.

As Figuras 12 e 13, mostram a de; endência encrgéti_

ca da resposta dos mini-LiF, espectros estreito e largo res

21pectivãmente

2.3.8 - Calibração de um dosimetro termolumincscente

O leitor termoluminescente, c um instrumento de

leitura que fornece a resposta correspondente 5 emissão

termoluminescente do foton. Um fator de calibração f rel£

ciona esta resposta ã exposição da radiação, c tal fator c

obtido através da razão entre a exposição cm "Roentgen" e

a resposta do sistema em unidade arbitraria, expondo-se o

dosimetro a um campo de radiação conhecido . Este fator,

para um dosimetro termoluminescente, depende da energia "li"

da radiação incidente.

Desta forma, conhcccndo-se o fator de calibração do
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dosímetro tcrmoluminescente, para a energia da radiação,

a exposição "X" pode ser determinada multiplicando-se a

leitura correspondente a emissão termoluminescente (L) pe_

Io fator de calibração (f)

X = L . f (E)

Para efeito a intercomparação de medidas cora difê

rentes dosímetros terinoluminesccntes, o fator de calibra

ção precisa ser normalizado. Para isso, escolhe-se prefe_

rencialmente um valor de energia numa região onde a respos_

ta do dosímetro é quase independente da energia. As radi£

ções gama proveniente de uma fonte de cobalto-60

mente são utilizadas para esta normalização. Desta forma,

o fator de calibração para qualquer energia é dado por :

f CE) - Y

onde, Y (E) é" a- razão entre as respostas do TLD para a £

nergia do 60_ e uma dada energia e F-, e o fator de calî

bração para a energia do 60r . \

2,4 - Simulador físico de corpo humano de fabricação

"Rando Aldersori"

O "Alderson Rando Phantom", Figura 14, universal^

mente aceito como uma boa opção para simular o corpo huina

no, c constituído de um esqueleto humano envolvido por uma
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Figura 14 : Simulador de corpo humano "Rando Aldorson".
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Figura ]5 : Seção transversal do simulador "Alderson",
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borracha cujas características químicas e físicas são

22
valentes ao tecido mole

Uma borracha sintética de isocianato simula o ĵ

do leve, tendo massa específica de 0,985 g/cm e número EI

22
tômico efetivo igual a 7,30" , sendo moldado no formato do

corpo humano.

É seccionado transversalmc.ite, sendo o total de

33 fatias de 2,5cm de espessura cada uma. Cada secção ê"

perfurada com orifícios de l,4nim de diâmetro, dispostos em

forma de grade de 1,5 x l,5cm. Todos os orifícios são pr£

enchidos com bastões de "Mix-D" (massa específica de

3 22
0,99 g/cm e numero atômico efetivo igual a 7,42) . Figu

ra 15.

Nos orifícios localizados nas regiões dos órgãos

de interesse, são retirados os bastões de "Mix-D",. e colo

cados os dosímetros termoluminescentes para a realização

de medidas dosimétricas '" . •

2.5 - Código de Monte Cario

0 espalhamento de fotons na matéria pode ser cal_

culado pela equação de trasnporte que possui soluções ge

rais muitas vezes difíceis de serem calculadas . fintão fo

ram desenvolvidos métodos de aproximação.
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Embora uma solução analítica exata da equação de

transporte não seje possível pode-se chegar a uma solução

através de uma integração analítica, principalmente com

meios não homogêneos. Por isto então utiliza-se o Método

de Monte Cario.

2 5
A estrutura do programa EVA , utilizado para o

cálculo de doses em órgãos, pode ser esquematizada em dia_

32
grama de Moco, da seguinte forma :

Fonte de fotons

Colisões dos fotons

Simulador

Calculo de dose
+

estatística

ou seja, a partir da similação de uma fonte de fotons, cŝ

tuda-se a interação destes no simulador matemático de co_r

po humano com o objetivo de calculár-sc a distribuição de

dose nos vários órgãos e sua variação estatística associa-

da ao método.
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- 32
Os dados exigidos para a simulação sao :

- posição da fonte cm relação ao simulador;

- demarcação do campo de irradiação (meia altura e

meia largura);

- tipo de fonte;

- condições de irradiação - geometria;

- número de fotons;

- espectro de energia;

a) Fonte de fotons

De posse dos dados relativos ã simulação, tal

é feita de forma que permita uma distribuição aleatória

32
dos fotons , em uma região demarcada no simulador (meia

altura e meia largura) como campo de irradiação, ou seja, a

área de irradiação característica dos exames cm estudo;

b) Colisões dos fotons

b.l) Método matemático

Distribuições de probabilidade, aplicadas a

processos de mudança de caminho devido a colisões podem

ser simuladas cstocasticrimentc pelo Monte Cario, bem como,



45

a exatidão com a qual a densidade energética pode ser

culada 5 proporcional ao número de fotons

Existem varias possibilidades de aplicação

do métoüo de Monte Cario, neste caso será aplicado a um si_

mulador antropomõrfico, dividindo-se em duas etapas : cá^

culo do transporte de fotons em um meio heterogêneo (simu

lador antropomorfico) e programa de calculo para avaliação

de doses cm órgãos, admitindo-se UTI simulador matemático

que represente um homem padrão, com dimensões médias de 5_r

gãos c estruturas químicas dos tecidos definidas' .

b.Z) Descrição da técnica específica

0 método de Monte Cario simula matemática

mente o destino do foton através de seu espalhamento na ma

teria, considerando os vários processos físicos (fotoel£
I

tricô, compton e produção de pares) e levando-se em conta

a energia e a composição química do meio onde está' leva

cm consideração a perda energética dos fotons e também con

sidera as partículas secundárias como elétrons (fotoele-

trons), bem como o seu alcance e a deposição de energia Io

cal, a qual está vinculada ao mecanismo de transporte dos

fotons primários, o qual é uma função da energia e composi_

ção química do meio onde está.

A determinação da energia absorvida pode

ser feita através de cálculos, considerando-se por exem

pio processos de espalhamento coerente e incoerente, c

feito fotoclctrico e produção de pares c finalmente o pro
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cesso correspondente as partículas secundárias como por e

xcmplo "slowing down".

Neste trabalho as partículas secundárias

não serão seguidas pelo Monte Cario, serão cons deradas

32absorvidas no meio onde houve a interação

b.3) Interação do foton com o meio

Um feixe de radiação paralelo encontra um

material absorvedor composto de um meio î , onde são conhe

cidos :

T
u. (E) - coeficiente de atenuação total

\i'.' (H) - coeficiente Compton

Ph\i. (E) - coeficiente de foto absorção

Pp
Vi. (E) - coeficiente de produção de pares

A superfície do meio absorvedor será o Io

cal do início da interação.

1) Comportamento inicial dos fotons

Um foton com energia R serã caracteriz£

do num meio através da consideração de suas coorde «idas,

32cossenos diretores e energia
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2) Livre caminho médio até uma interação

0 processo de interação de fotons com a

matéria e regido pela seguinte lei exponencial :

I = Io e"px ou, I/Io = a~vx que é a

fração absorvida em um meio de espessura x_ e coeficiente

de atenuação u. Para um foton, representará a probabilida

de de sobrevivência. Assim, fazendo-se I/Io = y, temos :

Ln Y = Ln e .'. Ln y = -px .'. p

Ln Y _ Ln y

onde, p ê a distância até uma próxima interação, y c um

número aleat.5

nuação total.

- T -
numero aleatório entre 0 e 1 e \i . e o coeficiente de ate

Precisa-se então calcular o caminho p

correspondente ao meio em que o foton se encontra. Tal con

síderação pode ser feita através de um diagrama de blocos,

mostrado a seguir, independente de quantas fronteiras o

32foton tenha qxie atravessar
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(Ej = Max { JJ{

Escolhe-se o meio de maior valor de coc

ficiente de absorção, a partir de então, com um número a

leatório y-i escolhe-se o livre caminho medi o até uma col|

são. Agora em função do livre caminho médio calculado ante_

riormente 5 feita a escolha do local onde pode ter havido

a colisão. Em seguida e feito -um teste para a aceitação da

colisão, da seguinte maneira : se a re.lação- entre o cocfj_

ciente de absorção do meio onde provavelmente houve a colj_

são c o máximo coeficiente de absorção de todo? os meios

for maior ou igual a um numero aleatório Y 2- "^ aceitação
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da colisão e o foton passa então a possuir uma nova cner_

gia com novas coordenadas e uma nova direção de voo; caso

a relação seje menor que y?»
 não há aceitação da colisão e

o programa retorna ao cálculo de p.

3) Efeitos considerados pelo método

3.1 - Simulação física do espalhamento

Compton

Para a simulação física do espalha

mento Compton determina-se o ângulo de espalhamento pela

34equação de Klein - Nishina e o calculo da perda de ener

gia é dado pela fórmula Compton . G feita a determinação

de um íingulo azimutal isotrõpico e a transformação do sis_

tema de coordenadas para uma nova direção de voo* .

3.2 - Consideração da absorção fotônica i

Para energias menores que 100 Kcv

há uma alta prolmbilidade do foton ser absorvido por efei

32to fotoeletrico . Então poucos fotons atingem partes mais

profun Ias dos tecidos, levando a um alto erro estatístico,

necessitando-se de um maior número de fotons e em consequen

cia um maior tempo de computação. Por esta razão, a ocor_

rencia de efeito fotoeletrico 5 estudada atribuindo-se

ao foton uma probabilidade de sobrevivência que será de_

terminada após cada processo de interação, isto é, o peso

estatístico W dos fotons que começa por um vrlor Wo = 1 se

rã após a enesima colisão reduzido através da igualdade :
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Co

Wn = Wn-1 -T--

3.3 - Consideração da produção de pares

Se a energia do foton primário u2_

trapassa 1,022 McV, a probabilidade de ocorrência de produ

- 32

ção de pares aumenta muito , então tem-se partículas se_

cundãrias, isto é, dois quantuns de aniquilação com ene_r

gia 0,51] MeV cada.

0 método de Monte Cario usa a S£

guinte formulação ; quando a energia do foton antes da £

nésima colisão 5 maior que 1,022 MeV, será permitido um

processo de espalhamento como 3.1 - Então um quantum de

aniquilação será tratado por interações Compton e começara

no local da enésima interação, com energia inicial de

0,511 MeV e com peso estatístico inicial de :

WV = 2 W
n-1 T " j

quando o quant..m de aniquilação "duplo" for calculado ate

o fim o quantum primário continuará a ser seguido.

b.4) Cálculo da energia absorvida

0 método de Monte Cario permite um cálculo

de energia absorvida por interação que pode ser descrito

abaixo . Para este cálculo, no lugar de ocorrência da ene

sima colisão no meio i, a formula de C T g i a absorvida por
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interação c

BO)
^i ^ n-1

. E . +
1

-1 IV.»

"Í" <En-l>
+ 1 Q_i_ . (E . - 1,022 MeV

i r,-. \ n ~ i

b.5) Fim de um foton

0 fim da "perseguição" de um foton e de seu

- 32
registro de deposição de energia esta terminado quando :

- o foton sai do simulador ou;

- sua energia está abaixo da energia limiar

E ou;

- quando o peso estatístico for menor que um

peso de corte (escolhido W = 0,01).

c)Cálculo 'Io dose

Os cálculos de deposição de energia são realiza^

dos para cada interação em cada tecido utilizando-se um
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simulador que serã descrito a posteriore.

Pode-se considerar a energia total depositada p£

Io iésimo foton num órgão em particular, como :

k.
í

E. = Z E.,
i. k = 1 ik

onde k. ê o número de interações do íézimo foton no tecido

considerado.

Através da consideração de N fotons gerados po

de-se calcular a energia total absorvida em um tecido pa:r

ticular, devido a todos os fotons, como :

N N ki
E = Z E. = I Z E.,

i=l 2 i=l k=l l k

e finalmente o equivalente de dose no órgão como

E ' f e
m

onde, E é a energia absorvida em eV, m é a massa do órgão

em g, f e uni fator de conversão de eV para rém e onde o

fator da qualidade e adotado como 1 para fotons.

Para cada órgão do corpo será considerado um

rg

32

desvio padrão a para a energia media absorvida por foton,

—
isto e, E = E/N, então vale
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N - 2

jã que o equivalente de dose e proporcional a E e os

vios padrão também o são :

Defini-se um coeficiente de variação Vn para o

equivalente de dose calculado em porcentagem, dado por :

V = 100 ^-~
D E

Vp c o intervalo de confiança para um valor calculado de

equivalente de dose, se os E- estiveram bem distribuídos.

Para este trabalho buscou-se V_. < 10°é.

d) Descrição do simulador matemático

I
O corpo do simulador matemático consiste de

. . . 2 5três seções principais :

1) Um cilindro eliptico representando o tronco,

incluindo os braços, dorso e quadril;

2) Dois cones cireulares, representando as pe_r

nas e pés;

3) Um cilindro eliptico coberto por um semi eli_

psóide, representando a cabeça e pescoço, como mostra a Fi

gura 16. Os braços estão incluídos mas não separados do



54

dorso. As pernas estão separadas em dois componentes e os

dedos, pés, olhos, queixo e nariz são omitidos. Todas as

dimensões do simulador estão de acordo com a do homem píi

drão, ou seja 168cm de altura e massa aproximadamente de

60kg25.

A origem do sistema de coordenadas usado intermi

mente no código é localizada no centro da base do tron

25co . 0 cixo-Z positivo se extende verticalmente em dire

ção â cabeça, enquanto os eixos Ye X positivos se esten

dem em direção as costas e ao lado esquerdo do simulador,

respectivamente. Todas as dimensões são dadas cm centime;

tros. 0 código determina se o local de interação (x,y,z)

esta dentro ou fora do simulador, se está na cabeça, tron

co ou pernas , e também determina em qual órgão ou subregj_

25ao a interação ocorre

0 simulador consiste ae três regiões de diferen

tes composições c densidades " :

1) Região do esqueleto (a qual c uma mistura homo

gênea de osso, medula e outros constituintes orgânicos

do esqueleto);

2) Região das pernas;

3) 0 restante do simulador.
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Figura 16 : Seções do simulador usado pelo Monte Cario.
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Uma leve diferença na composição dos tecidos foi

desenvolvida para a tireõide, que inclui a presença deiOmg

de iodo, uma vez que a camada K de absorção do iodo é

33,2 Kev, a qual está na máxima região de freqüência do

espectro de raio-X diagnóstico.

Uma região adicional J foi incluída na geometria do

simulador, para simular uma mesa de exame de raio-X diaj>

nõstico, e fornecer um meio retroespalhador para a radiai

ção, similar ao encontrado nas técnicas de diagnóstico. Es>

ta região tem dimensões de 184cm x 70cm x lem e pode ser

posicionada na frente, atrás ou ao lado do simulador, com

composição equivalente ao tecido. A mesa de diagnóstico e

o simulador são c ircundados por vácuo (não existe outro ina

terial que dê rctroespalhamcnto presente).

A meta na construção dos órgãos matemáticos foi

obter o tamanho apropriado, forma, volume, e localização

de um órgão médio usando-sc poucas e simples equações mat£

- . 26mancas

A região do esqueleto por exemplo é dividida em

subcomponentes descritos matematicamente (crâneo, coluna,

costelas, ossos do braço, ossos da perna, pelvis e clavjí

cuia). A Figura 16 inclui representações do tireóide, ovjí

rios, útero e pulmões e sues locais no simulador, mostran

do a região do simulador, na qual existem diferenças cm com

posição e densidade
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No simulador completo, descrito na literatura com

mais detalhes, diversos Órgãos foram modelados.

A descrição matemática de alguns órgãos é dada na

referência 26.



CAPÍTULO III

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Determinação das taxas de dose com câmara de ionji

zação

Para a determinação das taxas de dose do tomógra

fo, utilizou-se um dosíinetro tipo "Baldwin-Farmer ' mod£

Io 2530/3, padrão secundário fabricado pela Nuclear Entej

prise Ltda, associado a uma câmara de ionização de 30cc

série 038.

A câmara foi acoplada a um eletrômetro digital ni£

delo 616 de fabricação Keithlcy Instruments. O sistema foi

calibrado obedecendo padrões internacionais nas mesmas con

dições do Sistema Referência do Laboratório de Posimetria e

Padronização Secundária do Instituto de Radioprotcçá-> e Do

simetria, pertencente a rede internacional da IAEA, ou s£

ja :

- Posicionamento da câmara - Eixo longitudinal de

câmara perpendicular

ao eixo central do

feixe da radiação

- Temperatura - entre 17?C e 18*C

- Pressão •- entre 101,7 KPa e 101,8 KPa

58



Umidade Relativa - entre 60"» c 65%

- Tensão - 150 Kv

Normalizado para 209C e 101,3 KPa com um fator de

calibração (R/unid.) de 0.0978 x 10 .

Uma vez que o fator de calibração de uma câmara

varia exponencialmente com a energia, adotou-se a energia

pico de 150 Kv para a calibração da câmara, pois entre

120 Kv e 150 Kv a curva apresenta uma faixa quase linear

e o erro associado não será maior que 1%.

3.2 - Dosínief-os termolumirescentes

Devido a geometria do simulador utilizado, foram

escolhidos os mini-dosímetros tcrmolumincsccntes de LiF

em po, cncnpsulados em capilares de vidro de 12mm de com

primer.to c 1,4mm de diâmetro, da "Victrorccn" , modelo

2600-6 cuja leitura foi feita no leitor "Victorcen" mode

Io 2600, de alcance de 10 niR ate 10' R e resposta linear

ate 10 R. O ajuste de alta tensão aplicada ao tubo foto

multiplicador c feito através de uma fonte padrão consti

tuída de Ca F9 : Mn C cujo valor nominal c de 380 mR.

O tratamento térmico adotado foi dc,'4009C/ 1 hora

seguido de outro de lOO'C/ 2 horas, antes da irradiação

do material, c um aquecimento de 1009C/ 15 minutos ante

rior a avaliação da sua resposta. Apôs cada aquecimento
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os dosímetros sofreram um resfriamento lento, até atingî

rem a temperatura ambiente.

3.2.1 - Fatores de calibração

Para a determinação dos fatores de calibração, em

exposição dos 70 dosímetros termoluninescentcs, utilizou-

se uma fonte colimada de Cobalto-60 modelo F-125 da

"Atomic Energy of Canada Ldt". Os dosímetros foram expoj>

tos era blocos de plexiglass de espessura de 0,5cm, para

garantir o equilíbrio eletrônico.

Cada dosímetro foi submetido a uma série de 3 ex

posições idênticas, obtendo-se os fatores de calibração

individuais, pela razão entre a exposição recebida nas 3

21irradiações e a media de suas respostas

Para facilidade de manuseio, os dosímetros foram

numerados segundo ordem crescente de seus fatores de cali

bração. Esses fatores foram então corrigidos segundo uma

dependência energética média adotada.

3.2.2 - Mínimo detectável

0 procedimento mais usado para a determinação do

mínimo detectável de um dosímetro termolumines.ccnte, é a

leitura do dosímetro para o que chamamos de "doze 7c:ro" ,

ou seja, os dosímetros sofrem o tratamento térmico ad£

quado e são lidos sem serem irradiados. Toma-se então o
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valor de 3 vezes o desvio padrão dessas leituras para o

mínimo detectávcl com um nível de confiança de 96V .

Porém, com os mini dosínietros cncapsulados em ca

pilares de vidro este procedimento não pode ser usado,uma

vez que o leitor "Victorecn" não fornece resposta para do

se zero.

Para, então, determinar-se o mínimo detectávcl £

te tipo de dosímetro, irradia-se conjuntos de 5 dosíine

tros para exposições de 5 roR, 10 mR, 20 mR e 30 mR. Obse_r

va-sc então, a partir de que valor de exposição, o leitor

fornece uma curva de emissão.

3.2.3 - Teste de reprodutibilidade

Para o teste re reprodutibilidade, optou-se pela

elaboração de uma curva de reprodutibilidade "versus" ex

posição. Isto se torna necessário, uma vez que serão cbt^

dos,nas irradiações com o tomõgrafo, valores diversos de

exposições e tais valores necessitam ser corrigidos segujn

do a reprodutibilidade do dosímetro.

Selecionou-se 5 grupos de 10 dosímetros cada, sen

do o primeiro grupo exposto por ]0 irradiações idênticas

ã uma exposição de 10 mR; o segundo grupo por 10 irradiai

ções idênticas de 20 mR; o terceiro por 10 irradiações ^

dênticas de 30 mR; o quarto grupo por 10 irradiações i_

dênticas de 200 mR c o quinto grupo por 10 irradiações i



62

dênticas de 2 R. .

A reprodutibilidade, R, € dada comumente, em te_r

nos percentuais, pela fórmula :

R = - x 100

onde, o e o desvio padrão das 10 leituras do TLD e L a mé_

dia das leituras.

Tomou-se então a iiiédia do desvio padrão, bem como

a média das médias entre as 10 leituras de cada um dos 10

dosímetros de um grupo, repetindo-se este procedimento pa

ra cada grupo, obtende-sc então a reprodutibilidade para

cada exposição e portanto construindo-se a curva.

3.3 - Irradiações no Simulador "Rando Alderson"

Na delimitação dos órgãos de interesse, no simui

lador "Rando Alderson", tornou-se as seguintes dime))

~ 27,28soes :

- Gônadas ocupando as fatias 31 e 32

Comprimento (cm)

{ 2,2 - 5,5

(eixo vertical)



63

Antero-posterior = 1 , 5 - 3
Diâmetro (cm)

Transversal = 1 , 5 - 2

- Tircoide ocupando as fatias 9 e 10

Cada lóbulo

Diâmetro Transversal (cm) = 2 - 4

Diâmetro Vertical (cm) = 5 - 8

Diâmetro Antero-posterior (cm) = 1 - 2 , 5

- Cristalino ocupando a fatia 4

Os mini dosímetros foram então distribuidos da se

guinte maneira :

a) 2 dosímetros na região do cristalino (um para

cada);

b) 28 dosímetros na região da tireõidc;

c) 40 dosímetros na região das gônadu4;.

3.3.1 - Exame típico de cabeça

No tomogrado 0450 AS and E utiliza-se para exames

típicos de cabeça o programa 11256, onde são feitos 9 co£

tes de 9mm de espessura cada, com distância de lOmm entre

cada corte.
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O exame origina-se na linha órbito metal e prosse;

guc cm direção a parte superior do crâneo, com uma exten

são total de 80mm de área examinada.

Neste exame o tomógrafo operava a 120 Kv e 50 mA,

com um tempo médio de raio-X de 5,3 s por corte.

Devido a colimação existente no feixe, para que os

dosimetros colocados na região das gônadas (região mais £

fastada da área examinada) pudessem regitrar um nível de

exposição detectável foram realizados 20 exames idênticos.

0 resultado então foi obtido tomando-se um média entre as

leituras dos dosimetros localizados em cada órgão e divî

dindo-se pelo número de exames realizado*.

Com este procedimento obteve-se, para um exame t£

pico de cabeça, a dose absorvida no cristalino, tireóide e

gõnadas.

3.3.2 - Exame típico de Abdomcm

Para o exame típico de abdomen» utilizou-se o pro

grama BF, onde são feitos 11 cortes de 9mm de espessura ca

da, com distância de 15nm entre cada corte.

A origem do exame localiza-se no apêndice chífõ:i

de, prosseguindo-.se em direção às gônadas com uma extensão

total de ] 50.Tira de área examinada.
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Também neste exame o tomógrafo 04 50 AS and E opc?

rava a 120 Kv e 50 mA.

A região agora mais afastada da área examinada é

o cristalino, e para que os dosímrtros aí colocados pudcs_

sem registrar um mínimo de exposição detective], foram ne

cessãrios realizar 10 exames idênticos. Para a obtenção dos

resultados utilizou-sc o mesmo procedimento, ou seja, t£

mou-se uma média entre as leituras dos dosímetros locali

zados em cada órgão e dividiu-se pelo numero de exames rea

lizados.

Obtcndo-se então, para um exame típico de abdc>

mem, a dose absorvida no cristalino, gônadas e tireoitlc.

3.4 - Espectro de energia do tomografo 0450 AS and H

0 espectro de energia utilizado para o processa

mento do código de Monte Cario, foi obtido teoricamente,

através de un programa de computador (Programa KSTNBN) rea_

lizado no 1SS/GSF (Institut für St rah lcnschut z/Gesellschaft

29
flir Strahlen ..nd Umweltforschung - Munique)

Neste programa utilizou-se as condições reais de

operação do tomógrado 04 50 AS and U, tais como : filtra,

çáo total equivalente a 5mm de Al, 120 Kv, 50 mA, alvo de

tungstênio c inclinação do anodo de 10*, sendo os seguin

tes os dados obtidos cm fluencia de fotoiis cm intervalos

de 2 Kcv. (Tabela 1, Figura 17).
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Figura 17 : Espectro teórico de Energia do to.úcgrafo 0450 AS and E.
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TABELA 1 : Espectro dos fotons em passos de 2 Kev.

Kev

2-10

12-20

22-30

32-40

42-50

52-60

62-70

72-80

82-90

92-JOO

102-110

112-120

2

0

0

1784

14747

18 79 3

16371

12926

8968

6903

4920

3058

1306

4

0

0

38 75

16434

18526

15671

12255

8549

6495

45 39

2698

971

6

0

6

6639

17654

18126

14976

11614

8134

6093

4163

234 2

642

8

0

99

9676

18449

17630

41949

11000

7724

5698

3791

1992

318

10

0

574

12597

18880

17069

13626

9568

' 7317

5306

3424

1646

13

Os procedimenLos utilizados, na tentativa do levan

tamento experimental do espectro de energia do tomogrji

fc 0450 AS and E, estão relatados no "Apêndice A".

3.5 - Utilização do metodo de Monte Cario

Para a obtenção de dados teóricos, utilizou-se um

programa computacional que utiliza o método de Monte Cario.

32
Este programa elaborado por Kramer foi modificado por

Bertclli para as condições do tomogra'do 04 50 AS and E.
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Objetivando-se uma maior precisão nos resultados

e consequentemente uma redução da incerteza dos valores

obtidos, optou-se por gerar cada programa com 200.000 fc>

tons.

Simulando-se as condições reais de operação do t£

mografo, ou seja, com um espectro de energia de 120 Kv

(obtido teoricamente) , distância entre a pele do simuljã

dor e a saída do feixe (SSD) de IP,60 cm, rotação total

do feixe de 3609 , gerou-se os dados para um exame típico

de caboça com um campo irradiado de 30,lü x 8.00cm no

centro do simulador, e para um exame de abdomem com um

campo irradiado de 30,10 x 15,00 cm no centro do simul£

dor.



CAPÍTULO IV

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 - Taxas de dose com câmara de ionização

Utilizando o dosímetro tipo "Baldwin-Farmer" com

câmara de ionização tipo dedal de 30cc, normalizada para

209C e 101,3 KPa e com um fator de calibração de 0,0978 x

9
10 , R/uriidade de leitura do clctromctro, foi obtida para

o tomõgrafo de 4— geração AS and E, uma taxa de exposição

de 115 mR/s.

O posicionamento da câmara foi feito de maneira

que o eixo longitudinal da mesma ficasse perpendicular

ao eixo central do feixe de radiação (feixe contínuo), e

a uma distância entre eles de 30,lcm, posição esta onde es

taria o centro do simulador.

4.2 - Rcprodutibi 1 idíide dos dosímetros teTnoluminesccntcs

A Figura 18 mostra o resultado do estudo da repro

dutibilidade da resposta dos mini dosímetros encnpsulados

em capilares de vidro (LiF : Mg,Ti).

Nela pode-se observar que quanto maior o valor da

exposição, mais reprodutíveis são os dosímetros.

69
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A incerteza dos resultados obtidos com TLU, foram

computados baseados nesta curva.

4.3 - Irradiações no simulador "Rando Aldcrson"

4.3.1 - Exame típico de cabeça

Para oexame típico de cabeça realizado no tomógrafo

0450 AS and H, foram obtidos os seguintes resultados em ex

posição, com os mini TLD's :

a) Crist?!ino Direito - 3810,5 mR

b) Cristalino Esquerdo - 3815,9 mR

c) Tircõide - 71,6 mR

d) Gônadas (ovários) - 1,4 mR

Note-se que estes resultados foram obtidos para

um exame contendo 9 cortes, com espessura de 9mm cada, uti

lizando-se o programa H256.

Km cxa-ics de rotina, geralmente são feitas duas sc_

ries destas, uma sem contraste c outra com contraste, por

tanto para se conhecer a exposição total a que um paciente

foi submetido, deve-se multiplicar estes resultados por 2.
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4.3.2 - Exame típico de abdomem

Par? exame típico de abdomem realizado no tomógra

fo 04S0 AS and E, foram obtidos os seguintes resultados em

exposição, com os mini TLD's :

a) Cristalino Direito - 6,9 mR

b) Cristalino Esquerdo - 7,3 mR

c) Tireõide - 12,2 mR

d) Gônadas -178,6 mR

Resultados obtidos para um exame contendo 11 co_r

tes úe 9min de espessura cada, utilizando o programa BF. A

Tabela 2 mostra os resultados obtidos bem como os desvios

destes segundo a reprodutibilidade dos dosimetros utiliza_

dos.

TABELA 2 : Resultados obtidos com TLD e simulador Aldcrson.

Cristalino

Tireoi de

Gônadas

Exame típico de

Expos. (mR)

3813

72

1,4

cabeça

o m

± 2 , 0

± 2,25

± 5 , 3

Exame t í p i c o de

E x p o s . (mR)

6 ,9

12

179

abdomem

o ( l )

± 2 , 7 5

± 2 , 6

± 2 , 3



73

Os resultados apresentados na. Tabela 2 foram

dos tomando-se uma média entre 3 exames idênticos para ca

da tipo de exame.

Esses resultados, como dito anteriormente, Coram

obtidos através da leitura dos dosímetros termoluminescen

tes, que nos fornece resultados em exposição. Pornn para

efeito de comparação destes com os teóricos que serão gc

rados cm dose, iremos adotar um coeficiente "1" de trans_

formação de exposição em dose.

Com efeito, como podia-se esperar, no exame de ca

beca, a maior dose encontrada foi de 3813 nirem para o cris

talino, uma vez que este órgão era o mais próximo da regi

ão examinada. 0 resultado encontrado para as gônadas de

1,36 mrem não 5 muito siginificativo, uma vez que este o_r

gão se encontra muito afastado da região examinada, e por ;

ser o feixe de raio-X bastante colimado e as dimensões do

órgão bastante pequenas, a partir de uma certa distância

fica quase impossível obter-se resultados significativos.

No exame de abdomem a maior dose encontrada foi

de 3 79 mrem nas gônadas, sendo este o órgão mais próxj_

mo da área examinada. Os resultados encontrados para a

tireóide e cristalino perdem um pouco sua significfmcia em

virtude do:; mesmos fatos acima mencionados para o exame

de cabeça.
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4.4 - Resultados obtidos com o programa de Monte Cario

Este programa computacional nos fornece, para ca

da órgão, fatores de conversão de exposição na saída do

feixe em dose no órgão (rcm/Roentgen) e seus coeficientes

de variação percentuais.

De posse da taxa de exposição no centro do simu

lador, obtida experimentalmente com câmara de ionização,

do tempo total de exposição e dos fatores de conversão

(rem'/Roentgen) pode-se determinar o equivalente de dose em

cada órgão.

As Tabelas 4 e 5 mostram, para um exame ' típico

de cabeça e um exame típico de abdomem respectivamente, o

equivalente do dose em alguns órgãos radiologicamente mais

sensíveis , segundo o ICR1' 26

Um outro cálculo realizado pelo Programa de Monte

Car]o c o calculo de IIP. (equivalente de dose efetivo) /ex

posição, onde são atribuídos fatores de peso (Tabela 3)

aor- órgãos rauiologicamente mais sensíveis.
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TABULA 3 : Fatores de risco e fatores de peso para o cálcu

Io de ME.

Região

Ovaries

Mc du 1 a Ve rine 1 ha

Pulmões

Ti reóide

Esqueleto

Estômago

Intestino Delgado

Intestino Grosso
Suporior

Intestino Grosso
Inferior

Fígado

Pele

Sei os

TOTAL

R ( Ren -1

40

20

20

5

5

50

1

_50_

191

Fatores de .

IO"6

Fatores de peso

0,209

0,105

0,105

0,026

0,026

0,262

0,005

0_,_2&2

1,00

No exame típico de cabeça obteve-sc ME igual a

38,A mrem c no exame típico de abdomem III; igual a 630,3

mrem.

Para o cálculo de ME no exame típico de abdomem

substituiu-sc o fígado pelos rins por ser este o órgão que

maior dose recebia neste exame, porem os fatores de risco
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e peso foram mantidos.

TABELA 4 : Resultados obtidos com o método de Monte Cario ,

para órgãos radiologicamente sensíveis, em exame de cab£

ça.

Reg:i ão

Cérebro

lisqueleto Facial

Medula óssea

Crâneo

Esqueleto

Pele da Cabeça

Pele total

Tireóide

Corpo total

Cristalino

Dose (mrem)

1059

4953

165

3215

543

1338

132

236

154

4158

Coef. Var. {%)

0.68

0.59

0,49

0.49

0.35

0.93

0.92

8.36

0.25

3.63
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TABELA 5 : Resultados obtidos com o método de Monte Cario,
para órgãos radiologicamente s e n s í v e i s , em exame t í p i c o de
abdomem.

Regi ão Dose (mrem) Coef. Var. (%)

Estômago 2816

Intestino Grosso
Superior

Intestino Grosso
Inferior

Intestino Delgado

Rins

Fígado

Pulmões

Medula Õssea

Ovarios

Esqueleto

Pele do Tronco

Pele Total

Baço

Superfície da Bexiga

Corpo Total

1462

201

959

3781

2165

134

335

201

583

831

402

2347

2494

550

1,39

1,61

4 , 4 0

1 ,07

0 , 9 9

0 , 6 2

2 , 33

0 , 8 4

14,16

0,51

0,77

0,77

1 ,63

5,12

0,16
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4.5 - Cálculo e análise de risco

Efeitos biológicos de vários tipos ocorrem cm ce

lulas devido a radiação ionizante, tais efeitos que são

uma função da dose absorvida vccm sendo estudados. A re

lação dose efeito depende fortemente da qualidade da ra

34diaçao, ou mais especificamente, do LEI" ou da densidade

de ionização linear das partículas ionizantes ao longo de

seu trajeto. Para baixos LETs de radiação,como raio-X ou

Y, um aumento da dose absorvida corresponde a um decrees

cimo de sobrevivência das células irradiadas. Com um aumen

to do LET de radiação a eficiência para a mesma dose abso_r

vida aumenta, e um comportamento exponencial da sobrev^

vencia é observado.

Para baixas doses e alto LHT de radiação, como

partículas a ou neutrons, uma relação linear entre a dose

absorvidu D e a probabilidade R da célula morrer pode ser

. , 34
assuüijcla

R -a . D

No caso de baixo LET de radiação uma relação

"o pode ser aproximada

combinação linear quadrática.

se-efeito pode ser aproximada a baixas doses, por urna

R " a' D r b' D2

once o coeficiente a' do termo linear o consideravelmente



menor que o coeficiente a da relação linear para altos

LETs de radiação.

Conforme dito anteriormente, para baixo LET de ra

diaçâo e baixas doses, utilizamos uma combinação linear qua_

drática , para o cálculo de risco, porem uma alternativa

é" assumir-se um aumento proporcional do risco de radiação

"R" com a dose "D".

Especialmente para exposição crônica com baixo LET

do radi;ção, esta alternativa pode superestimar o risco

real á baixas doses.

Este modelo linear foi recomendado com finalidades

de proteção radlológica ocupacional pelo ICRP 26 (1977),

para todos os tipos de efeitos estocnr.ticos (carcinogêni_

cos e efeitos genéticos).

Ercbora os coeficientes adotados pelo ICRP 26, para

o cálculo de risco, sejam para irradiação de corpo intei_

ro, estes serão adotados noste trabalho. Tais coeficien

tes se encontram na Tabela 3, onde fatores de risco são

associados aos órgãos radiologic onente mais sensíveis.

0 cálculo de risco individual para cada õrgão, e

feito multiplicando-sc o equivalente de dose (rem) pelo fa

tor de risco do õrgão considerado em unida.es derem x

10 , ou seja, o risco terá a unidade de casos de mortaH



80

dado por cancer por 10 pessoas.

O valor de HE (equivalente de dose efetivo) caleu

lado, para o exame típico de cabeça, foi de 38,4n>rerii De

posse desse resultado, a seguinte iinãlise pode ser feita :

como o valor de ME é muito menor que os valores de eqiu

valentef. de dose calculados para os órgãos, dois são os ca

minhos a serem seguidos, ou calcula-se o risco de corpo to

do (([iie é a maneira recomendada pelo ICRP 26) ou calcula-

se o risco individual para cada órgão. Optou-se então pelo

cálculo de risco individual para cada órgão e os rcsulta_

dos se f ••cont.ram na Tabela 6.

Cá no cálculo HE para o exame típico de abdomem,

o valo- encontrado foi de óSO^irren1 Sendo este da ordem

de R:" ieza dos equivalentes de dese calculados pnrn os ój_

gãoí . Portanto efetuou-se o cálculo de risco de corpo to

do, .s:ndo este :

RAB = Fct X HEAB •'• RAB = °' 1 5 2 X 630'3

R.R = 95,2 casos de mortalidade/10 pessoas

onde l4 11 c o fator de risco de corpo todo em unidades de

m rem , c HE... e o equivalente de dose efetivo cm unidades

de m rcm. .

A Tabela 7 (risco associado a um exame típico de
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abdomem) é apresentada apenas a título de ilustração.

TABELA 6 : Risco associado a um exame típico de cabeça,

Regi Ho R (casos/IO6 pessoas)

Ovário

Medula Óssea 3,3

Pulmões

Tireõide 1,2

Esqueleto 2,7

Estômago

Intestino Delgado

Intestino Gror.so
Superior

Intestino Grosso
Inferior

Fígado

Pele 1,3

Mamas
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TABELA 7 : Risco associado a um exame típico ile abdomem

Região R(casos/10 pessoas)

Ovário 8,1

Medula Óssea 6,7

Pulmões 2,7

Tireóide

Esqueleto 2,9

Estômago 2 8,2

Intestino Delgado 9,6

Intestino Grosso , . ,
Superior )0

Intestino Grosso 7 n
Inferior

Fígado 21,7

Pele 0,4

Mamas 3,4
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Na Tabela 6 observa-se os resultados associados a

um exame típico de cabeça, onde o mnior risco encontrado

foi de 3,3 casos/10 pessoas de cancer de medula óssea.

Entretanto pode-se dizer que valores maiores de equivalent

te de dose foram encontrados, como por exemplo no caso do

cristalino e cérebro, que são os ergãos que recebem as

maior s doses, porém tais órgãos não são considerados seri

síveis c efeitos não estccasticos não entram no cálculo

de risco, sendo portanto desprezíveis.



CAPÍTULO V

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O objetivo principal deste tiabalho foi de avalia

ção das doses era órgãos, provenientes de exames ra<Jiológi_

cos por tomografia computorizada e de comparar com dados

teóricos gerados pelo programa Monte Cario.

Os estudos experimentais foram realizados num simu

lador de corpo huraano "Alderson Phanton" usando-se dosírae

tros termulominescentes, implantados no simulador, normali

zados para leituras com câmara de ionização devidamente ca

librados no Laboratório Padrão-Secundário do Instituto de

Radioproteção e Dosimetria.

Os estudos teóricos foram feitos usando-se um es.

pectro teórico do feixe, devido a impossibilidade técnica

de avaliá-lo experimentalmente, e aplicando a técnica de

Monte Cario associada a um simulador matemático adotado u

niversalmente.

Foram selecionadas duas situações típicas para se

rera estudadas : Exames de Cérebro de Exames de Abdômen».

Para os exames de cérebro a dose experimental ob

tida no cristalino foi de 3813 mrem, enquanto que a cstinui

tiva teórica foi de 4158 mrem, apresentando assim um dc:s

14
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vio de menos de 101, que pode se considerar como excelen

te.

Entretanto para a tireóide, a dose experimental foi

de 72 mrcj e 235 mrem para a estimativa teórica, sendo que

o desvio observado entre os resultados deve-se as diferen

ças existentes entre o simulador experimental e o teórico.

No simulador Rando Alderson a distância entre o início do

plano estudado e o centro da tieróide, e de 12,5 cm, en

quanto que no simulador matemático esta distância 6 de

4,8cm. Existem assim diferenças de aproximadamente 7,7 cm,

que devern ser computada no cálculo de dose.

Supondo-^e uma energia máxima de 120 Kev e adotan

do-se um coeficiente de atenuação linear para o tecido de

0,154cm , podemos estimar :

e(-0,154) (7,7)

uma redução, no fluxo de radiação na tireóide para o do si_

mulador matemático de 69$. Como fluxo c proporcional a do

se, podemos assumir a mesma relação.

Assim sendo, a comparação é satisfatória, pois 72

mrem (resultado obtido com o simulador Alders.on) é aproxi_

madamente 311 de 235 mrem (resultado obtido com o simula

dor matemático). Nos demais órgãos este tipo de problema

não ocorre.
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Para os exames de abdomem os resultados de dose cn

contrado; para as gônadas foram de 179 mrem c 209 rnrem, ex

perimental e teórico respectivamente, apresentando um deŝ

vio de 12$, podendo-se considerar bastante aceitável.

A Tabela 8 apresenta de formy resumida, as compara

ções entre; os resultados teóricos e experimentais obtidos

neste trabalho.

A partir desta análise conclui-se que, os resulta

dos encontrados com ambos os métodos para os 3 órgãos em

questão (cristalino, tireóide e gônadasi estão em acordo.

Portanto as doses nos demais órgãos que compõem o corpo hu

mano, podem perfeitamente ser computadas pelo "Método de

Monte Cario", podendo-sc gerar tabelas de dose para exa

mes de Tomografia Computorizada.

Pretende-se com as tabelas de equivalente de dose

somadas aos cálculos de risco, o fornecimento i'c subsídios

a um futuro cálculo de análise de risco-benef íci o associai

do a esta prática particular.
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TABELA 8 : Comparação entre os resultados teóricos e exp£

rimentais.

Exame

Cabeça

Abdomem

Õrgão

Cristalino

Tircõide

Gônadas

Cristalino

Tireóide

Gõnadas

TLD
(m um)

3813

72

1,4

6,9

12

179

Monte Cario
(m um)

4158

236

--

--

--

201



APÊNDICE A

TENTATIVAS PARA O LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DO ESPECTRO DE

ENERGIA DO TOMOGRAFO 0450 AS and E

Utilizando-se a seguinte instrumentação :

- Detector Ge (gama X̂  - ORTEC modelo n? GEM-10200-S

CFG : GG-GMX

- Fast Filter AMP - ORTEC - 579

- Bia Supply 0-5 Kv - 0RTJ2C - 459

- Multicanal Silena - modelo 7903

Tentou-se de diversas maneiras, as quais serão

aqui relatadas, levantar-se o espectro de energia do tonu>

grafo 0450 AS and E sem portanto conseguir-se êxito.

Primeiramente ajustou-se a tensão, amperagem c fil_

tração de operação do tomógrafo. Uti 1 izou-seuina placa de

lucite de l,6mm de espessura, a qual foi colocada no feî

xe para espalhar a radiação. O detector foi então posicio

nado de forma a receber os raio-X espalhados à 90ç do íci_

incidente pela placa de lucite, ver esquema na Figura 19.
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DETETOR

Ge ( GMX)

w FONT E D E R A I O X

Figura 19 : Esquema utilizado para a tentativa de levant^

mcnto do espectro de raío-X.
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Com o espectro espalhado assim obtido, através da

34
equação de Klein-Nishina reconstruiu-sc o espectro prima

rio o verificou-se que na realidade não havían 15 obtido o

espectro esperado.

Construiu-sc então uma capa de chumbo revestida

de alumínio de forma a blindar o detector, deixando-se po

rent um orifício no centro da janela do detector de 9mm de

diâmetro. Com isso tentou-se proteger o detector da radiei

ção espalhada por outros materiais que não a placa de lu

cite, e mais uma vez não chegou-se a bons resultados.

Variou-se então a inclinação da placa de lucite,

para diversos valores, e chegou-se a conclusão que a pre:

sença ou não da placa cm quase nada interferia nos dados

obtidos, ou seja, o detector captava fotons espalhados não

sõ pela placa mas também por qualquer material presente

na sala.

Tentou-se então outros materiais no lugar do lu

cite, tais como, cobre e alumínio, porem nenhum resulta

do satisfatório foi obtido.

Posicionou-se o detector diretamente na saída do

feixe e novamente nada foi conseguido devido ao acumulo de

informações que chegava ao detector e o saturava. A colc>

cação de filtros adicionais, neste caso, não seria a solu

ção, pois estaríamos mascarando o espectro real. Um £a_



tor dc suma importância é a pouca distância entre a saída

do feixe e o detector (ver Figura 5 do Capítulo II).

Procurou-se então abaixar a amperagem ao máximo

para uma próxima tentativa. Com os recursos disponíveis

no tomógrafo 0450 AS and E, conseguiu-se um mínimo do

0,4 mA. , mesiiio assim o detector saturava.

Concluiu-se então ser impossível icvantar-se o

espectro do aparelho com tal geometria. Seria necessário

desmontã-lo para aumentar-sc a distância entre a saída do

feixe e o detector.

A tentativa de levantamento do espectro por rcfl£

xão em uma placa de lucite, foi baseada na referência '.
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