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SUMARIO

O presente estudo teve como objetivo principal cia

borar uma metodologia de cálculo da energia depositada

em órgãos e tecidos do corpo humano para irradiação com

feixe externo de fótons. Como situação de irradiação de

referência foram utilizados, para o cálculo de dose, para

metros de feixes de raios-X utilizados para diagnóstico

em seres humanos.

Foram feitas medidas de parâmetros físicos de . feî

xes de raios-X em 121 unidades instaladas na área do Rio

de Janeiro que realizam cerca de 460.000 exames/ano. Ejs

tes dados foram processados e obteve-se as distribuições

de doses absorvidas nos ovários, testículos, tireóide, ú

tero, pulmões, medula óssea ativa e corpo todo nos 7 ti_

pos de exames mais freqüentes.

Os resultados obtidos mostraram a importância da im

plantação de um programa de supervisão e controle de expo

sições em Radiodiagnosticos tendo em vista que um mesmo

tipo de exame ê realizado com exposições que diferem cm

varias ordens de grandeza. Paralelamente, propõe-se a ado

ção de um sistema de coleta de informações complementares

ao cálculo de dose que possa ser utilizado no cálculo do

risco associado â prática do Radiodiagnóstico.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Os seres humanos sempre foram expostos à radia

ções ionizantes provenientes do espaço ou de materiais r£

dioativos existentes na crosta terrestre. Essas fontes cons^

tituiam a única experiência humana com radiações até* a dcs

coberta, no século XIX, dos raios-X e da radioatividade.

Desde então, a humanidade vem sendo exposta, em quant-ida

des cada vez maiores, ãs radiações ionizantes produzidas

pelo homem.

Dentre as novas fontes de radiações introduzidas

na sociedade moderna, o raio-X para uso médico acha-se cn

tre as mais importantes por duas razões. Primeiro porque

em muitos países, as exposições médicas são responsáveis

pela maior parte da dose absorvida média pela população

(equivalente de dose efetivo coletivo) devida as radi£

ções produzidas pelo homem. Nos países mais adiantados

esta contribuição aproxima-se das exposições devidas a fon

tes naturais (radiação cósmica, radiação da crosta terrcs_

tre, radioísotopos incorporados, etc.) . Segundo, porque

uma fração considerável da população é examinada, radiogra

ficamente, em programas nacionais de controle de certas

enfermidades, como por exemplo, a tuberculose. Um muitos

países tem-se observado um crescimento significativo do nu



mero de exames realizados. No Brasil, de acordo com a Orga

nização Mundial de Saúde (WHO) , cm 1978 foram realizados

cerca de 180 exames radiográficos para cada 1.000 habitan

tes, enquanto cm 1971 este número era cerca de 60.

0 cálculo de equivalente de dose efetivo coletivo

decorrente de irradiação de frações consideráveis nas popu

lações, é objeto de estudos de vários grupos de pesquisa

em todo o mundo e os resultados, são apresentados por org£

nismos internacionais, uma vez que se trata de matéria de

interesse geral dos pesquisadores da ãrea de proteção 'R:i

diolõgica e dos comitês internacionais encarregados de c:s

tabelecer normas e procedimentos aplicáveis aos uài'ários

de radiações ionizantes em Diagnóstico Médico (Organiza

ção Mundial de Saúde, Comissão Internacional de Proteção

Radiológica, Agência Internacional de Energia Atômica e Ou

tros). Paralelamente, estudos epidemiolõgicos são realiza

dos por outros grupos de pesquisa no sentido de determi

nar, nestas populações irradiadas, o número de casos de

cancêr acima da taxa normal de incidência, decorrentes do

uso de radiações ionizantes no diagnóstico. Desta forma,

poderá ser feita uma correlação entre o equivalente de

dose efetivo coletivo e o risco associado â introdução do

uso de radiações ionizantes no diagnóstico medico tendo em

vista que uma relação causai entre a incidência de câncer

e a irradiação previa dos indivíduos só pode ser inferida

tendo como base uma evidencia epidemiológica apropriada .
i

i

i

Com o objetivo de levantar os valores das clones



envolvidas nos diversos tipos de exames radiográficos c

consequentemente fornecer dados para que o risco associado

a prática do Radiodiagnóstico possa ser avaliado quantitu

tivãmente. 0 presente trabalho apresenta uma proposta Jc

um programa de medidas a ser adotada em caráter nacional.

0 estabelecimento deste programa apresentou qua

tro fases bem distintas :

1— - Foi realizada uma coleta de dados, em parale

Io as inspeções realizadas pelo Instituto de Radioproteção

e Dosimetria (IRD/CNEN) , contendo informações a respeito de

parâmetros físicos de exames radiogrãficos típicos. A ra

zão de obtenção destes dados foi o seu emprego na fase se

guinte, alem de se caracterizarem como a iínica fonte de r«i

diação ionizantes para baixas doses, que permite plena rca

lização de medidas para um grande número de pacientes;

2— - Os dados, então obtidos,são introduzidos nin»

programa de computador, para o calculo de dose cm alguns

órgãos de interesse. Este programa, elaborado por Rosenstein

no Laboratório Nacional de Oak Ridge, apresenta uma técnica

que permite a estimativa da dose muito rapidamente, valcn

do-se neste calculo, de tabelas de razão tecido-ar , pre

viamente elaboradas pela técnica de Monte Cario.

3- - É executada uma avaliação de resultados e

dos dados coletados, sobre vários aspectos. Sendo, tambem,

apresentados diversos modelos de relacionamento dosc/cíci



to c de quantidades de risco balanceadas com discussão a

respeito destes aspectos.

4— - I! proposto um modelo de coleta de dados para

a determinação de doses, o que proporcione informações ne-

cessárias ã futuros trabalhos.



CAPÍTULO II

MODHLO DE CALCULO Dl: DOSES KM ÕRGAO

2.1 - Introdução

Atualmente, existe a certeza de que, dentre as fon

tes de radiação produzidas pelo homem, o raio-X usado no

diagnóstico c responsável pela maior contribuição da expo

sição de uma população . Como a probabilidade de ocorren

cia de efeitos biológicos, somáticos e genéticos, devidos

a esta exposição é função da dose absorvida nos difercn

tes órgãos e tecidos do corpo humano, a magnitude da dose

nestes locais torna-se um parâmetro indicador de extrema

importância na avaliação do risco associado a realização

de exames radiograficos na população.

O estudo de regiões do corpo humano com o objetivo

de se obter um diagnóstico radiológico, obriga a exposição

direta destas regiões a feixes incidentes de raios-X. Em

conseqüência as doses nos tecidos e órgãos localizados na

direção do feixe incidente de radiação são considerável

mente mais elevadas que nos tecidos atingidos pela radia

ção espalhada do feixe direto.

Com vistas â avaliação dos possíveis danos somáticos

devidos ã radiação, as doses nos tecidos e órgãos que n

presentam sensibilidade relativamente alta para a indução



do câncer por radiação, são de giande importância. Dentre

estes, destacam-se a medula óssea ativa, os pulmões, a ti

róide c o trato gastrointestinal. Para as mulheres entre

15 e 40 anos, as mamas são também consideradas como um t*£

.. - ,6,7
gao radiosscnsivel .

Com vista aos efeitos genéticos das radiações ioiú

zantes, as doses nas gonadas (ovários e testículos) dos

pacientes em idade de procriação devem ser mantidas asnuús

baixas possíveis. A mesma recomendação é válida para a re

gião do útero em exames radiogrãficos de gestantes, pois
o

o feto apresenta radiossensibilidade relativamente alta .

2.2 - Metodologia de transporte da radiação

A estimativa da energia depositada nos vários órgãos

para uma fonte externa de fõtons ê bastante complexa, prin

cipalmente, devido 5 diferença de geometria, de composição

dos órgãos e tecidos. Em particular, o esqueleto e os pul

mões introduzem efeitos bastantes significativos no trans_

porte da radiação através do corpo humano.

0 método de cálculo de dose em órgãos utilizados

neste trabalho, foi desenvolvido por Rosenstein a partir

de parâmetros físicos e geométricos característicos dos

principais exames radiogrãficos c baseia-se em fatores de

conversão da exposição, no ar, medida no plano onde se

acha localizado o órgão, cm dose absorvida media neste ójr

gão. Os principais tópicos deste método são descritos ;i



baixo :

- Primeiramente,5 utilizado um simulador na descri

ção da anatomia humana durante a simulação de transporte do

radiação. Os órgãos internos silo definidos como sub-rej;_i.

ões do simulador e cada um 5 considerado homogêneo em coni

posição e densidade, embora composição e densidades dife

rentes sejam utilizados na região dos pulmões, esqueleto,

tireõidc e o restante do simulador. A simulação matemá*tj_

ca do corpo humano leva em consideração o tamanho, forma

e localização dos órgãos reais.

- 0 feixe incidente de raio-X c caracterizado por

um espectro composto de fótons na faixa de energia mínima

de 10 keV ate a energia máxima corresponde ã diferença de

potencial (kVp) aplicado no tubo de raio-X. Este espectro

é inferido a partir dos parâmetros que definem o feixe de

radio-X (kVp, HVL e filtração).

- De posse da descrição matemática do simulador de

corpo humano e da distribuição espectral dos fótons inci_

dentes, foram determinados, pelo método de Monte Carlo, as

tabelas de razão tecido-ar para o feixe de raio-X inciden

te normalmente nos elementos de 4cm x 4cm que compõem o

campo de radiação, que está sendo simulado.

- Uma vez obtidas as tabelas de razão tecido-ar, cm

pregam-se as mesmas para obtenção da dose no órgão de into



rcssc, à partir de parâmetros descritivos da geometria,

forma e intensidade do feixe de fótons incidente, na regi

ão de interesse.

2.3 - Razões tecido-ar

No modelo de cálculo de dose utilizado neste"* trabii:

lho, a razão tecido-ar é quociente entre a dose absorv^

da em um ponto num tecido equivalente de um simulador de

corpo humano e a exposição que pode ser medida no mesmo
9,10ponto no ar . -?

A razão tecido-ar depende da profundidade do ponto

(no simulador) e do tamanho do campo de irradiação no pia

no do ponto de interesse, sendo independente da distância

da fonte à este ponto. Isto possibilita a aproximação de

feixes divergentes por feixes parelelos. Esta aproximação

mantém-se válida em pontos dentro ou fora dos contornos

de um campo. No calculo de Monte Carlos, a exposição c,

então, calculada a partir da energia e fluência dos fó

tons. Logo, a dose absorvida no órgão pode ser determina

da a partir da razão tecido-ar desde que fornecida a expo

sição no ar associada ao exame de Radiodiagnóstico de in

teresse.

A técnica de Monte Cario (Apêndice D) é utilizada

para gerar dados, de modo que as razões tecido-ar possum

ser obtidas para diversos tipos de exames. Para isto, um
i

sistema de malha quadriculada de elementos de 4cmx4cm,íoi
i

sobreposto ao plano de irradiação de interesse do si



mulador, como pode ser obscryado na figura 1.

(em) ,
OTVtRTICE

215

79

96.3

174 J -

-TIROIDE

-OVARIOS

-TESTÍCULOS

FRENTE DO
SIMULADOR

VISTA
LATERAL

Figura 1 - Divisão do simulador em elementos de 4cmx4cm

Devido ao fato de que todos os órgãos em estudo,

encontram-se na linha vertical central, os elementos da ma

lha correspondentes do lado esquerdo e do direito, devido

a simetria, tem as mesmas razões tecido-ar. O mesmo ocojr

rendo para as posições laterais, que pode ser aplicada em

ambos os casos (esquerdo ou direito).

As razões tecido-ar, como já foi mencionado anterior

mente, se apresentam tabeladas para feixe de fóton-s monoc

nergéticos colimados, incidindo normalmente nos elementos

de malha na faixa de 20 ã 100 KeV. Os feixes são inciden

tes nestes elementos atraves da superfície frontal (AP),



ou das costas (PA), ou lateral (LL) do simulador do corpo

humano.

Em tabela de razão tecido-ar figura um coeficiente

estatístico, dito coeficiente de variação. Tais cocficicn

tes são obtidos a partir do desvio-padrãos (s) década ran Tio

tecido-ar, visto que, este c proporcional ao dcsvio-padrâo

da energia média depositada por foton no órgão, devidamen

te constatado na equação (1).

M
I ( E * - (1

IM^M-I) .

onde,

M = númerr de fótons incidentes

E. » energia total depositada por fõton no órgão

E = estimador da energia média depositada por

foton no órgão

Como também a razão tecido-ar é proporcional a Ê, o

coeficiente de variação (CV), em termos de porcentagem, c

obtido através de :

C V - 100 x (S/l) (2)



Para casos cm quo os órgãos de interesse estão den

tro ou muito próximo do campo de exposição de r;iio-X, ;i
* - 5

distribuição de 0. e aproximadamente normal , o que permi

te uma estimativa do intervalo de confiança através do

desvio-padrão. Para casos em que os órgãos não se ene on

tram próximo ao campo de exposição, o coeficiente de varia

ção apresenta valores acima de 50i. Ou seja, apresenta uma

grande 'ncerteza associada â pequenas razões tecido-ar, rc

sultantes dos casos de espalhamento de fótons por diversos

livre-caminhos médios para atingir o órgão.

Em geral, o coeficiente de variação (CV) apresenta

valores superiores ã 501 no caso do útero, gônodas e tirój_

des, para exames típicos. Mas no caso da medula óssea at^

va, o CV se apresenta geralmente entre 1 à S% para todos

elementos da malha, principalmente por causa da grande

quantidade ÜC massa do órgão e da sua distribuição por to

do o simulador .

2.4 - Emprego das razões tecido-ar na determinação da dose

absorvida no órgão de interesse

0 procedimento empregado, na estimativa da dose em

um órgão à partir de um exame radiológico utilizando-se as

tabelas de razões tecido-ar, 5 desenvolvido a seguir :

1 - Identificação dos parâmetros do exame de raio-X,

como por exemplo : tipo do projeção ou exnmc, localização

do centro do campo de raio-X, timanho de campo no plano do



Í2

receptor de imagem, distância fontc-rcceptor de imagem,

HVL, kVp, filtração, exposição de entrada na superfície

da pele, órgão de interesse c outros.

2 - Conversão do tamanho do campo do plano do receptor

de imagem para o tamanho no plano de referência do órgão

de interesse. Isto 5 feito utilizando-se um simples cal eu

Io.

(uma das dimensões do campo) x distancia. fonte-phno doórpb (-v * J distancia fontc-imagem

Para obtenção da distância fonte-plano do órgão, o

considerado uma distância de 5cm entre a mesa c o receptor

de imagem bem como a tabela 1 de profundidade para vários

planos de órgãos no simulador de corpo humano .

Estes órgãos, geralmente, tem os seus planos de refe

rencia passando pelos seus centros. Mas por exemplos no ca

so da medula óssea ativa, não há possibilidade de detenn|

nação de um centro, e sua profundidade, por necessidade de

estabelecimento de um plano de referência, foi tomada como

sendo o ponto médio da profundidade do simulador. Essa ini

ciativa levou a uma aproximação tanto para feixes parale

los como divergentes em torno de 15%, tornando assim, mais

simples a estimativa de dose em medula ativa de geometria

e distribuição um tanto quanto complexas.
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TABELA 1 : Profundidade dos planos de alguns órgãos de in

teresse do simulador de corpo humano.

Vista A.P., pro Vista P.A., pro Vista lateral
fundidade a fundidade a profundidade ;i
partir da su partir da su partir da su
perfície da pcrffcic da perfície da
pele pele pele*

(cm) (cm) (cm)

Tireóide

Ovário

Testículos

Medula ativa

Otero

4

10

2

10

8

16

10

18

10

12

7 (cabeça)
17.2 (tórax)

17.2

17.2

7 (cabeia)
17.2 (tórax)

17.2

(*) A largura do simulador do corpo humano, sem os braços

é de 34.5cm.

3 - Localização do centro e do perímetro de campo

de raio-X no plano de referência do órgão, nos elementos

de 4cmx4cm da malha. Soma das razões tecido-ar para os ele

mentos de malha apropriadas, para cada energia até atingir

a máxima kVp (ouilovoltagem de pico) utilizada, obtendo as;

sim as razões tecido-ar para o campo irradiado para cada

feixe de fótons.

4 - Elaboração da tabela de razão tecido-ar para a

projeção, cm função da energia do fóton, da seleção de um

espectro apropriado de raio-X baseado no IIVL, e uma ponde



ração das razões tecido-ar pela fração de fótons que con

tribuiram na exposição.

• Um gráfico ilustrativo da variação da razão tecido-

ar em função da energia, 5 apresentado na figura2.

to

0 5

05

005

1

§001

,§ 0005
M

$

0001
20 30 40 50

ENERGIA (KeV)

60 70 80

Figura 2 : Variação da razão tecido-ar com a energia para
o órgão de interesse (ovãrio) para exame de coluna lombo-
sacral (AP) com tamanho de campo no filme de 35.íx:mx43.2ciii,
com uma distância íonte-filme de 102cm, 80 kVp, HVL de
3.48mm M e 700 mR de exposição na entrada da pele .

Da curva da Jigura 2 são determinadas razões tecido-
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ar cm intervalos de 2 KcV dentro da faixa de variação <.!«.*

energia do feixe de raios-X, através do intcrpolações.

• Os espectros de raios-X utilizados são combinados i n

função do HVL, kVp e da filtração total. Tais valores !<>

ram obtidos ou determinados a partir de dados teóricos mi

experimentais» £ importante ressaltar que os espectros ut t

lizados são aplicáveis em uma larga faixa de procedimentos

radiolõgicos , bem como a conversão da fluência (fótons/cm")

para exposição (R) através da equação (4).

R/(f5ton/cm2) = (1.83 xlO"") (E) (u /pi C)
en

onde,

é a energia do foton cm KeV

(JJ /p) - é o coeficiente de absorção de massa-c

4
nergia no ar .

(1.83x10 )- e uma constante resultante de diversos

fatores de conversão.

Os espectros para cada energia são então apresenta

dos como fração da contribuição na exposição cm intervalos

de energia de 2 KcV, normalizados para exposição de um

Roentgen em todo o espectro de energias.
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Após a obtenção dos valores da razão tecido-ar c

das frações de exposição por energia, pode-se detcrmin.it

o valor da razão tecido-ar para a projeção utilizada, .1

partir do somatório do produto razão tecido-ar pelas i\

pectivas frações para todas as energias.

5 - Utilizando-se a exposição na entrada da^superff

cie do simulador, a geometria da projeção e o IIVL de int£

resse, pode-se através da razão tecido-ar determinar a do

se absorvida no órgão.

Assim, a dose absorvida no órgão é a soma da do

se absorvida devida a radiação primaria e de espalhamento.

A exposição no plano de referência 5 obtida pela lei do

inverso do quadrado, ou seja :

Exposição no plano do órgão = exposição na super

f+ . ..(Distância fonte-superfícic)' /r,

(Distância fontc-plano de ref.)~

Consequentemente a dose no órgão de interesse c

então fornecida pelo produto da razão tecido-ar e a

ção no plano de referencia do órgão em estudo.



CAPÍTULO III

MATERIAL E MÉTODO

3.1 - Programa de computador para cálculo de dose em ór

gãos em radiologia diagnostica

Este programa de cálculo de dose em órgãos foi ei abo

rado a partir da metodologia desenvolvida por RosensteiiT ,

no "Bureau of Radiological Health" (Estados Unidos).

0 programa foi desenvolvido para projeções radio^rá

ficas e suas aplicações. Logo, a maioria das projeções ™

diográficas podem ser especificadas para o programa, atra

vês do código de projeções elaborado. 0 programa aplica-se

também ã fluoroscopia, tomando-se neste caso cuidado de

observar-se os parâmetros de entrada necessários.

As informações básicas necessárias ao código computa

cional para radiografia ou fluoroscopia são : Projeção,

vista (antero-posterior (A/P), postero-anteríor (P/A) e Ia

teral), tamanho do campo de raio-X no receptor de imagem,

localização do campo de raio-X no simulador de elementos

de malha de 4cmx4cm, a identificação do feixe dada pelo

kVp, a distância fonte-receptor de imagem e da exposição

na superfície da pele.

A listagem das doses nos órgãos (mríid) c fornecida

17
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para uma projeção, cm função da exposição nu entrada da

pele c dos parâmetros de feixe. Os órgãos disponíveis são:

pulmão, medula óssea vermelha, ovãrios, testículos, tireôi

de c útero.

Todo o pTograma e as subrotinas se encontram em l:or

tran IV, cm fita, nos sistemas IBM/370 do Centro BrasiKi

ro de Pesquisas Físicas (CBPF) e o Burroughs 6800 do Insti

tuto Militar de Engenharia (IMK). 0 programa requer 275k

BYTES para ser executado, levando um tempo médio de CPU de

2 segundos. . • '

0 programa emprega o procedimento desenvolvido no

Capítulo II deste trabalho e requer como entrada : o espec-

tro de raio-X, as matrizes de razão tecido-ar e os parâme-

tros da projeção. O espectro de raio-X é fornecido através

de um arquivo auxiliar, que se encontra dividido em três

grupos de intervalos de kVp (menor que 76 kVp, de 76 e 95

kVp, maior que 95 kVp) ordenados pelas camadas semi-reduto

ras (HVL) em cada grupo. Cada um destes grupos contem nove

pequenos espectros com os respectivos valores de kVp cIIVl.

Este arquivo c básico, pois qualquer valor pode ser obtido

a partir da interpolação destes espectros, sendo esta in

terpolação executada por uma sub-rotina própria do progrn

ma. Os espectros são fornecidos como contribuições de fra

ções de exposição em intervalos de 2keV de energia, nornw

lizados para 1 Rocntgem de exposição para todo o espectro
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As matrizes de razão tecido-ar são fornecidas cm ura

arquivo refornatado dos 161 elementos da malha cm mal ri-cs

de 34 linhas c 11 colunas. As matrizes são associadas a um

plano de incidência e um órgão e então, grupadas cm con hm

tos para diferentes energia, como pode ser observado n;i

Tabela 2 a seguir :

TABELA 2 : Grupamento das matrizes de razão tecido-ar para

diferentes energias e vistas em um dado órgão de interes.

se.

Vista A/P

20 kev

25 kev

30 kev

40 kev

55 kev

80 kev

Vista P/A

25 kev

30 kev

40 kev

S5 kev

80 kev

100 kev

Vista Lateral

25 kev

35 kev

55 kev

80 kev

Existem então, para cada órgão 3 (três) registros,

e cada registro contém o número apropriado da matriz de ra_

zão tecido-ar, correspondente a energia àv fóton para um

determinado plano de incidência. Para energias intermedia

rias, interpolações são executadas através de sub-rotinas

J 11
do próprio programa

Os parâmetros do exame são fornecidos através de 3
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cartões. O primeiro contem o nome da instituirão inspecio

nada, o segundo contem o tipo de exame (colunas de 1 a 20) ,

o código do plano de incidência (coluna 21). o código da

projeção executada (coluna 22 a 23), o kVp (coluna 24 • a

26), o HVL em mmAl (coluna 27 a 50), a exposição na entra

da da pele (mR) (colunas 31 a 36), a distância ponto focal-

filme (cm) (colunas 37 a 41) e o código dos sete órgãos

de interesse (coluna 68 a 79). 0 terceiro cartão servendo

de complemento ao código dos órgãos (colunas 1 a 18).

3.2 - Simulador matemático do corpo humano -

0 programa de cálculo de dose apresentado, emprega a

técnica de Monte Cario para a obtenção da dose (vide apên

dice D), no simulador matemático de corpo humano. Este si

mulador apresenta uma descrição matemática do corpo humn

no, pressupondo um corpo composto por um cilindro elíptico

coberto com um semi-elipsóide, representando a cabeça, um

cilindro elíptico que representa os quadriz, tronco e br£

ços e dois troncos de cone que seriam as pernas e pes ",

como mostrado na figura 3.
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40 cm

24 cm

70 cm

60 cm

20 cm

~ TIR01DE

_ PULMÕES

•-•. TESTÍCULOS

ALTURA— 174 cm

PESO 70 Kg

Figura 3 : Simulador jnatcniatico de ser humano adulto.
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O sistema de coordenadas foi localizado no centro

da base do tronco, coro o cixo-Z na direção crfmco-caudn!, o

eixo-X na direção lateral e o eixo-Y na direção antero-pos

terior do simulador, constituindo desta forma, um sistema

de coordenadas ortogonais. Todas as dimensões são represer»

tados cm centímetros.

0 simulador è* constituído de três diferentes regiões

quanto a composição e densidade, a saber :

1 - A região do esqueleto, que 6 constituída de uma

mistura de osso, medula e outros componentes orgânicos que

compõem o esqueleto humane;

2 - A região pulmonar;

3 - Uma terceira região é* incluída â toda a geomctri_

a do simulador de modo a prover um meio de cspalhamcnto.sc

melhante ao encontrado nos procedimentos de Radioagnõst í_

co5.

3.2.1 - Os órgãos do simulador

Na descrição matemática dos órgãos, considera-se

os volumes e massas obtidas a partir de densidades aproxj_

madas estabelecidas por Snydcr e outros

Cada pulmão c uma metade de um elipsõídc com a

seção anterior removida, sendo então descritos pcJas inc
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Os lóhulos da tircgide se local izum cnt rc dois ei

lindros concentricos c são formados por um plano do corto.

As inequações para este õrgão são :

X2 > (Y + 6 ) 2 < (2.2)2
(10

X2 + (Y + 6) 2 > (1.0)2
(11)

Y + 6 < 0 o 70 < 2 < 75 (12)

j(Y + 6) - |X| > 2 X2 + (Y + 6) 2

onde ,

C •= 2
- 2)

(2 - 70) + 1, para 0 < (Z-70)< 5/4 (1-1)

f 2 - /? 1
C = 2 ü - ] T í ^ i (Z - 70) +

2 / 2 - 1
3— £ Para J < (Z - 70) < 5 (15)

Tendo como volume 19.9cm e massa 19.9g,

0 útero vem a ser um clipsóide cortado por um pla_

no e representado pelas inequações :
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Y > - 4.5 li")

O volume do iitero e de Ob.Scnf o sua massa 66. iS14.

A descrição matemática do esqueleto e seus compo

nentes vem a ser um pouco mais complexa e não será inclu

sa, afim de não estender demais o trabalho. Da mesma forma

não será incluída a descrição do exterior do corpo.

Sobre este simulador são sobrepostos os 161 elemen

tos de malha de 4cmx4cm, mencionados anteriormente, sendo

então aplicada a técnica de Monte Carlo a cada um desses

elementos para obtenção das matrizes de razão tecido-ar,

empregadas no programa .

3.3 - Valores calculados de dose cm oryãos

A partir da metodologia descrita, foram coletados

dados relativos aos diferentes tipos de exames radiográfj_

cos. Estes dados foram coletados em paralelo com a rotina

normal de inspeção executada pelo Instituto de Radioprot£

ção e Dosimetria (IRD/CNEN) e incluem informações referen

tes à natureza da instituição, ao numero de exames realiza

dos semanalmente e aos parâmetros físicos característicos

dos tipos de exames mais frequentes, do modo que o calculo
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das doses absorvidas nos diferentes órfãos possa ser CXPCII

t ad o.

• Os dados foram coletados cm formulários idênticos u>

apresentado na figura 4 que se segue:
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A tabela 3 abaixo apresenta os valores das doses

absorvidas (em mrad) na medula óssea ativa, nos ovar»os,

nos testículos, na tireóide, nos pulmões c no corpo todo,

obtidos para uma irradiação típica de exame de tórax qu.in

do se utiliza o programa de cálculo de dose.

TABHLA 3 : Doses absorvidas cm diferentes órgãos c tecidos

para um exame típico de tórax, quando se utiliza o progra.

ma de cálculos de dose.

Hxame : Tórax

Vista : 1'ostero-anterior (P/A)

Distância da fonte ao filme : 180cm
2

Campo no filme : (35 x 35)cm

Camada semi-redutora (HVL) : 2.1 minAl

F.xposição na entrada da superfície da pelo : 34mR

Quilovoltagem empregada (kVp) : 7CkV

Unidade : 11

drgão Doso (mrad)

Ovários 0.05

Testículos 0.05

Tireoide ' . 0.6

Otero 0.0 5

Pulmões 5.8

Medula óssea ativa 0.6

Corpo todo 1.4



CAPÍTULO IV

RHSULTADOS 1: OlSCUSSOHS

4.1 - Introdução

Os dados referentes ã relação dose/eleito bioiógici?

cm seres humanos, disponíveis na literatura, foram obtj_

dos, na sua grande maioria, de observações realizadas e:n

grupos de indivíduos expostos ã altas dose de radiação.

Dentre estes grupos destacam-sc os sobreviventes japone

ses das explosões atômicas em liiioxima e Nagasaki e os

pacientes submetidos ã tratamento de espondilite anquilo

sante com raio-X .

No que diz respeito a esta relação dose/efeito bio

lógico para grupos de pessoas expostas a baixas doses de

radiação, os estudos realizados ale a presente data, não

possuem ou uma faixa de dose adequada ou um número de ca

sos de incidência de câncer acima da media, suficientes

para o estabelecimento desta relação ' . Portanto, os fa

tores de risco nas atividades que envolvem baixas doses

foram obtidos a partir de extrapolações de valores deter

minados para altas doses. Considera-se para estas extrapo

1 ações de valores, unia relação linear entre dose e efeito

biológi co.

29
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Dentro deste contexto, torna-se extremamente ncctssá

rio que seja adotada uma metodologia de trabalho que pem: i

ta estabelecer a relação entre dose c probabilidade de o

feito biológico nas atividades que envoiven a exposicio

de grupos de pessoas c baixas doses de radiação. Dentre es

tas atividades, a exposição de pacientes submetidos ã e.\a

mes de raio-X diagnóstico 6 a que apresenta maior possibi

lidade de determinação, com boa precisão, das doses abso_r

vidas pelos diferentes Órgãos e tecidos, uma vez que os

parâmetros da irradiação são bem conhecidos. Consequenterrn

te, ela e encarada por muitos pesquisadores como uma boa

fonte de informações sobre a relação dose/probabilidade

de efeito biológico em seres humanos para baixas doses de
o

vido a grande quantidade de pessoas expostas .

Com o objetivo de fornecer subsídios para a adoção

de uma metodologia de coleta de dados que possibilite a

determinação dns doses envolvidas cm exames de Radiodiagnõsti

co, neste capítulo são apresentados os resultados de u\\\

programa piloto de calculo de dose em órgãos levado a cabo

em cerca de 121 unidades de raios-X instaladas na area do

Rio de Janeiro que realizam cerca de 460.000 exames por

an o.

4.2 - Resultados e discussões

fiiit capitulo anteriores foram abordados os princípios

buVit-es de método de cálculo de dose utilizado neste traba

lhú. Aqui, serão apresentados os resultados obtidos com u
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método de simulação da interação do feixe de raio-X inci

dindo sobre um paciente padrão, tendo como dados de entra

da para o cálculo, as medidas obtidas cm clínicas radio In

gicas e hospitais.

Do total de unidades de ruio-X onde foram realizadas

medidas, observou-se a predominância de sete tipos de exa

mes, a saber : tórax, abdomem, coluna lombo-sacral, crânco

lateral, coluna toráxica, pielografia retrógrada e coluna

cervical. A tabela 4 apresenta a contribuição percentual

de cada um destes tipos de exames no número total de 'exa

mes realizados pelas 121 unidades de raios-X inspecionadas

e a exposição média na entrada da pele observada em cada

tipo de exame.

TABELA 4 : Contribuição percentual no número total de exa

mes e exposição média observada em cada tipo de exame.

l-requência Relativa lixposíção media na sii
Tipo de Exame perfícic do paciente

(9585 Exames/semana) (livre no ar (mR)

Tórax
Crâneo Lateral
Coluna lombo-
sacral
Abdomem (KUB)

Pielografia

Coluna Torãxi ca

Coluna Cervical

M%

\%\

\1\

101

5*

U
n

39

595

884

871

755

956

399



A ocorrência de outros tipos de exames apresentou va

lores desprezíveis c, portanto, não são apresentados v.ii<>

res de doses nestes exames.

1'ara os tipos de exames mais freqüentes, e laborou-st.-

a Tabela 5, que apresenta a dose média, cm mrad, para os

órgãos de interesse em cada tipo de exame.

TABELA 5 : Dose média (mrad) absorvida nos órgãos de inte-

resse por tipo de exame para as 121 unidades inspeciona

das.

Tipo de
exame

Tórax

Abdomem

Crâneo 3a

ler ai

Coluna lom

bo-sacral

Coluna to

ráxica

Piclografi a

retrograda

Coluna ce_r

vical

DOSE MÍDIA (mrad)

Medula óssea 0 V t - r i o Testículos Tiróidc fltero Pulmão
vermelha

11 .68

34.77

30.58

36.43

8.70

0 . 8 0 + + 2 . 3 0 + 6.70

4 0 . 1 7 2 2 . 2 3 0 . 6 7 0 . 3 5 16,20 17.37

6 1 . 7 0 + 1.25

1 9 . 0 0 0 . 4 0 0 . 1 5 13.88 3.80

0 . 1 5 4 . 5 6 0.20 177.50

2 2 . 7 7 0 . 4 0 0 . 1 0 16.47 2.77

6 . 5 7 + 1755

( + ) menor que 0 . 0 5 mrad
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Devido ã complexidade de análise da distribuição de

dose nos diversos órgãos em estudo, optou-se pela avalia

ção das distribuições de exposição para cada tipo de i\.i

me, numa tentativa de melhor explicação do comportamento

das diversas distribuições face a parâmetros da tecnie;:

radiográfica e da unidade supervisionada.

Neste estudo verificou-:;c que, em exames de radio

diagnostico, o paciente e~tã sujeito a uma faixa de exposi

ção na entrada da pele de 5mR a 2.5OOmR por filme. Tal

dispersão de valores caracteriza a complexidade das di'ver;

sas técnicas radiográfícas empregadas o suas influencias

na exposição do paciente.

Tendo em vista que os exames de tórax e abdomem são

responsáveis por cerca de 52$ do número total de exames c

larga faixa de exposição observada, a figura 5 apresenta as

distribuições dos valores de exposição na pele dos paciiMi

tes medida no centro do campo de raios-X.

Observando-se a distribuição de freqüência de exposi

ção para tórax, verifica-se que , embora as medidas tives

sem sido realizadas considerando-se um paciente padrão,

com 23cm de espessura de tórax, os valores de exposição

medidas oscilaram entre 5mR c 105mR. Esta oscilação carac

teriza, então, a dependência da exposição nos fatores da

técnica radíogrãfica e de outros fatores, tais como : tipo



de filme e tela intcnsificadora empregada, tipo de

anti-difusora e etc.

FREQÜÊNCIA

32 39 44

37

40

24

42

35 43

14

IS

25

31 OJ36

TÓRAX
46 UNIDADES
MEDIA- 39 mR

:- 1.10

10 20 30 CO 60 70 ao 90 100
•EXP(mR)

FREQÜÊNCIA

KX>

56 6 0

64 69 4Í»

50

51

47 54 €5

ABDOMEN
23 UNIDADES SUPERVISIONADAS
MÉDIA - 871 mR
S= 543.5 mR

V ' 23.60

57

. EXP(mfV)
500 KXO 1500 2500

i 5 : Distribuição de exposição na pele do paciente,

no centro do campo de raio-X incidente, para exume

rax e abdomem.

Das distribuições anteriores e com a utilização de

•nações complementares, alguns aspectos relevantes po

'r enunciados :

- p o d e - s e i l i v i d i r ; ; . s 1. ê \ : n i < . : r ; s . U ; i < J i o , r . j f i e i s . q i i ; m ! o
- pode-se d i v i d i r as t é cn i ca s Uadiográficas , qu;mio





TABULA 6 : Parâmetros da técnica empregada por cada unida

de rudiológica supervisionada, apresentando uma exposição

nu entrada da pele entre 25 c 3ümR, para exames do tóra.v.

Unidade
de

Raio-X

9

13

21

22

26

45

46

HVL
(mmAl)

2 .7

1.3

0 . 8

1.6

] . 5

1.4

1.4

kVp
Interva

76 ã
76 a
76 à
76 â
76 a

abaixo de

abaixo de

Io

95

95

95

95

95

76

76

niAs

20

10

30

8

4

10

10

l ixpos iç jão na l:n
t r a d a tia p e i o

(mR)

20

28

25

28

27

28

29

- como decorrência dos dados obtidos evidenciou-se

a necessidade de se coletar informações a respeito do sis

tema receptor de imagem e dos acessórios (grades, colimado

res, filtros e outros) utilizados, pois estes fatores modi

ficam a técnica radiogrííf ica acarretando uma variarão Cie

exposição no paciente.

Em parágrafos anteriores, comentou-sc que o interva

Io da quilovoltagem mais empregado em exames de tórax, se

encontra entre 76kVp e 95kVp. Com a finalidade de melhor

•"statação deste resultado, a fjgüríí 6 apresenta a distrj

ção de freqüência de quilovoltagort emprega ílds cm exn

de tórax.
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35

30

20
0

FREQÜÊNCIA

MÉDIAS 83 .0

50 70 90 110

QUIL0VOLTAGEM
(KVp)

Figura 6 : Distribuição de freqüência de faixas de quilo

voltagens empregadas em exames de radiodiagnõstico pata

tórax.

Tomando-se como referencia a faixa de 76 a 95kVp ela

borou-se a Tabela 7, para comparação de parâmetros de teeni

ca radiográfica e dos diversos valores de exposições obii

dos para exames de tórax. Na tabela observa-se que, para

uma mesma faixa de quilovoltagem, tem-se exposições que

variam de 10 a lOlmR.

Essa diferença na exposição do paciente, comentada

anteriormente, reflete a variação das técnicas radiology

cas, que por sua vez, está ligada a dois fatores : (1) di

ferença nos receptores de imagem e na técni .a empregada

na revelação, e (2) diferença na forma em que os equipa

men tos de raio-X são utilizados o conservados, por CXOIII



pio : para a quiIovolt agem indicada tem-sc variações de ato

- 20 KV na quilovoltagcm medida . Outro aspecto, c a gran

de variação do rendimento, cm mR/lOOniAs, medidos a 1 metro

de distância, com uma kVp de cerca de 80kV, constatada em

vários equipamentos, em torno de 1 â 14IIIR/H>0 mAs ''

TABELA 7 : Comparação de parâmetros para exames de tórax

dentro da faixa de 76 a 95kVp.

Unidade

8

16

44

2

22

43

31

30

18
33

HVL
(mmAl)

2.5

2.9

1.6

1.6

1.6

1.8

2.2

1.7

3. 7

2.2

mAs

8

5

12

8

8

10

A

15

2 0

SO

Hxpos i cão
(mttj

10

15

17

22

28

36

42

49

81

101

Com base nas informações coletadas e nas avaliações

apresentadas anteriormente, chega-se a conclusão do que os

parâmetros avaliados no Programa de Cálculo de Dose são in

completos, pois não permitem explicar certos aspectos já

abordados, como por exemplo : a influência da quilovolia

gcm medida. A esta mesma conclusão chegou Cameron o outroŝ  '

no trabalho cie avaliação dos resultados do sistema N.li.X.T,

principalmente, quanto a uma influencia mais complexa da



quilovoltagcm sobre a exposição. Logo, raostra-sc extreme

mente urgente, uma reavaliação da coleta de dados já exis

tente c aplicada pelo 1RI>.

A necessidade de informações a respeito do bis tema

receptor de imagem, evidenciada por Cameron, conduziu o

"liUROAU OF RADIOLOGICAL IlliALTll" (BUM), nos Listados Unidos.

a apresentar um sistema complementar uo "N.H.X.T." para

coletar dados a respeito do sistema receptor de imagem.

Com esses novos resultados dcsenvolveu-se uma serie de '-tra

balhos de avaliação. Entre estes, cita-se o trabalho desen

volvido por Showalter e outros ", ([ue apresenta as varia

ções ocasionadas nas distribuições de freqüência de exposi

ção no paciente para exames de tórax e abdomem, quando uti

lizando grade, processamento automático e diferentes índj

ces de velocidade para diferentes combinações fi1 me/tela in

tensificadora. Através da divisão do? resultados em cateiM1-

rias elaboradas segundo o uso de grade, dos índices rel;iii

vos de velocidade das combinações filme/tela e do tipo de

emprego do aparelho, Schowalter e outros obtiveram uma rç

dução de cerca de 301 na exposição media com o aprimorameii

to da técnica radiográfica.

Logo, no caso de necessidade de elaboração do estu

dos que visem a redução de exposição ÜO qual o submetido

a população de pacientes em Rndiodíngnõstico, os dados co

letadus devem cõhtér infdfiiiüÇÕcs, <m mais completas, sobre
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todos os parâmetros inerentes ao exame radiogriíf ico, desde

parâmetros da máquina até parâmetros do sistema receptor

^e imagem, do sistema de processamento do filme o do siste

ma dç visualização da radiografia.

4.3 - Conclusões c comentários

As probabilidades de efeitos da radiação ionizantes

para baixas doses, ainda não foram precisamente avali:.a

das principalmente pela insuficiência de resultados obsc_r

vados. liste fato é caracterizados pela quantidade de mod£

los de relacionamento dose/probabilidade de efeito paru

baixos níveis de radiação. Todas estas teorias apresentam

uma serie de evidências que as sustentam, o que não permj

te afirmar qual delas poderia ser considerada a mais coc

rente. Quatro são os modelos de relacionamento dose/proba

bilidade de efeito biológico e estes são, analiticamente ,
o

descritos pela equação (18), que representa a família de

curvas que podem ser observadas na figura 7.

F (D) - (oQ + ctjD + a2D
2) exp. (-SjD - 32n

Z) (18)

onde,

D ~ é a dose em ráds.

F(D) » é a incidência de efeitos na dose D.

- c um parâmetro que traduz a taxa espontâ







43

atual c a adoção dos fatores de risco absolutos espccír_i_

cos para órgãos, tendência esta, constatada recentemente
?1 22nos trabalhos apresentados por Kramer e Drcxler" '

Laws c Rosenstcin desenvolveram um índice de dose

somático, I., representando a dose uniforme nos órgãos sob

o risco que produziria o mesmo detrimento somático de uma

dose não-uniforme absorvida pelos órgãos individualmente

e obtido pela equação (19) :

E S. a. D.
1

;. a.
1 1

! d = l i a.1 (19)

onde,

S. _ severidade relativa do efeito somático;

a. = risco absoluto, em casos por milhões de indi\ux

duos por rad por ano;

D. = dose absoluta no i - csimo órgão.

Os valores de S. e a. são obtidos dos relatórios BI-IR

e UNSCEAR1' , que contem dados epideniiológicos que rela

eionam os casos de incidência de leucemia e câncer acima

da média para vários órgãos, com as doses de radiação.

2122
Kramer e Drcxlcr ' consideram que as quantidades

de risco balanceado distorcem os conceitos de proteção r̂i



diologica na área medica, uma vez que a determinarão des

tes riscos depende do equivalente de dose absorvida em ór

gão específico. Por exemplo : toma-sc um exame de pelvis

realizado com a mesma técnica, conduzindo a uma mesma ex

posição de indivíduos de sexos diferente. Os resultados

em termos de risco serão diferentes para ambos os sexos,

como também o risco médio de corpo inteiro adotado pela

Comissão Internacional de Proteção Uadiológica (ICRP).

A origem destas diferenças de resultados de risco

está na normalização para o risco de corpo inteiro e nos

pesos atribuídos a cada sexo, pois no caso feminino as ma

mas se apresentam como um órgão de grande radiossenbiliila

de. Com base nesses aspectos Kramer e.Drexlcr propõem a

determinação de risco para cada órgão ou para o corpo to

do, sem considerar as quantidades de risco balanceado,

que por serem proporcionais ao risco de corpo inteire,

não permitem considerações pura o risco do órgão indi\j

dualincnte, tornando, então, complexas as considerações

de risco/benefício em Radiodiagnóstico.

Propõe-se, então, um novo modelo de coleta de doses,

decorrente da necessidade de uma reavaliação dos dados co

lotados,, a ser apresentado em Capítulo posterior, levando

em consideração as necessidades de informações complemen

tares propostas no decorrer da avaliação de resultados,

permitindo-se assim, ao Instituto de Radioproteção c Dosi

met.ria (1RD) , o desenvolvimento de um sistema de inspeção



mais completo sobre a prática do Rntliodi agnóstico. 0 novo

modelo permitirá, também, o desenvolvimento de um procedi

*o experimental que possa avaliar os diversos fatui-s

que afetam a exposição do paciente, bem como a elaboração

de métodos eficazes que possibi1itaam a redução de exposi

ções desnecessárias em exames de raio-X diagnostico.

Em paralelo ao programa de inspeção do Instituto

de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e ao desenvolvimento do

procedimento experimentai, será necessário que outras ins

tituiçÕes, como o Instituto Nacional do Câncer, elaborem

programas de pesquisa, afim de que sejam obtidos d idos de

incidência de câncer para a população submetida ã exames

de Radiodiagnóstico. Só, então, será possível desenvolver-

se um modelo de avaliação de risco para a realidade nacio

nal e com isto fornecer resultados complcment.ares ã comunj_

dade científica.



CAPÍTULO V

PROPOSTA Dl: MODIFICAÇÃO NO SISTUMA W. COI.HTA

Dü DADOS EMPREGADO PI. 1.0 IKD

No decorrer deste Capítulo, serão elaborados grupos

de informações necessárias, de modo a constituir um modelo

para a coleta de ciados que permita uma visão completa dos

fatores, mais relevantes, que influenciam na dose do paci

ente. Segue-se, então a apresentação deste modelo.

5.1-0 modelo de coleta prospoto

Pode-se dividir este novo modelo nos seguintes itens :

1 - Instituição

Os dados a serem levantados para a.s diferentes

entidades servirão como um cadastro a ser elaborado, para

que seja possível novos contatos, atualizações c obtenção

de informações diversas. Sobre a instituição deve-se obter

informações como : nome, número da entidade, endereço com

pleto, telefone, responsável pelas informações fornecidas,

a data da visita ou inspeção, o tipo de instituição (clíiú

ca, hospital, laboratório, centro medido e outros) e o ti

po de pratica (radiolõgica, cirúrgica, pediatra e outras) .

Todos estes dados coletados permitirão, em futn

ra análise, a determinação da influência dos parâmetros obtj

46
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dos sobre a técnica radiogrãfica c indiretamente sobro a

exposição no paciente, pois, por exemplo : um ambulatório

não pode apresentar o mesmo comportamento que uma clínica

de internações. Logo, os exames realizados em ambas as on

tidades, mesmo que iguais, certamente seguirão tecnia.^

diferentes, diretamente relacionadas com o tipo de servido

prestado.

2 - 0 operador

As informações devem conter um código para carac-

terizar o operador (pratico, ou não prático, com ou sem

certificado e outros), dados dos meses de treinamento, da

dos sobre a sua qualificação (estagiário, técnico e ou

tios) t informações a respeito dos anos de experiência, se

houverem. Todos estes resultados irão possibilitar futuros

estudos, como por exemplo : a influencia da caísse do ope-

rador sobre a exposição no paciente.

3 - Matéria] empregado

Deve-se obter uma série de informações, relatj.

vas aos aparelhos de medição, para que seja possível ava

liar a eficiência de cada um, bem como fornecer os erros

de medida cometidos, além de permitir uma inter-comparação

de medidas. As principais informações são : tipo de câmara

de ionização (modelos, calibração e o número de serie), o

tipo de eletrometro e sua identificação, sistema medidor

de kVp c o "timer".
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4 - Gerador

Os dados relativos ao gerador são de grande im

portância para melhor interpretação de certos resultados,

como a distribuição de exposição. Deve-se obter as seguiu

tes informações : tipo de equipamento (portátil, estuei min

rio, móvel e outros), marca ou fabricante modelo do apare

lho, dada da instalação, identificação ou número de fãbri

ca, a faixa de quilovoltagem, a faixa de milianiperagem, o

tipo de retificação (mono-fãsico ou tri-fásicoj e a carga

de trabalho (exames por semana).

5 - Tubo

Primeiramente deve-se obter informações sobre o

número de serie do tubo, data da instalação para melhor j

dentificação, do tipo de colimador empregado, da carga

total (projeções por semana), do número de projeções exceu

t atlas no decorrer da inspeção c a indicação do foco. Hntre

tanto outros fatores existem, e necessário se faz a obten

ção de dados a esses respeito, como por exemplo : o kVp.

Deve-se levantar valores do kVp medido e indicado e da mi

liamperagem empregada, pois o conhecimento do kVp permiti

rã uma melhor identificação do feixe de fotons emitidos. íí

de extrema importância para a obtenção de valores medidos

dos tempos de exposição indicados, para o conhecimento da

taxa de exposição do aparelho. Esta" taxa de exposição in

fl.uenciarã na dose absorvida pelo paciente, ú necessário

que as indicações de corrente no gerador sejam lineares,



unui vez que a exposição no paciente 6 diretamente propo_r

cional a corrente utilizada. 0 colimador, todas as informa

ções a sen respeito, como a distancia Foco-filme (cm), o

campo indicado (cmxcm) c o campo medido (cmxcm) são impor

íantes, na medida em que a atuação do colimador resulta na

redução da área transversa] do feixe e consequent emente na

exposição sobre o paciente. Entretanto todos os dados colĉ

tados devem ser avaliados em conjunto, pois, individuulmeii

te cada um apresenta diferente comportamento sobre o feixe

de fótons emitidos. 0 que pode não se verificar quando da

atuação conjunta. Por exemplo, o colimador reduz a área tio

feixe individualmente, mas se o mAs for relativamente cie

vado, a taxa de exposição no paciente aumentara sensive_l_

mente.

6 - Projeção

Dentro deste item, deve-se obter todas as especi

fienções c condições de como foi realizada a projeção, que

conduzirá a uma exposição no paciente. As informações necc

ssárias são : número que identifica a projeção, código pa_

ra. o tipo de projeção (tórax, coluna, abdomem e outros), a

carga de trabalho (exames por semana), do tipo de vista

(AP, PA, LL) , marca do filme radiográfico, velocidade do

filme, dimensão do filme, distância foco-receptor de ima

ĉin cm centímetros, quilovoltagem empregada, a corrente

(mA), o tempo de exposição cm segundos, caso houver contro

le automático de exposição indicar o produto corrente e

tempo de exposição, a distância foco-cfimaia de ioiiização
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em centímetros, três leituras da exposição cm mR, o forma

to do campo e seu tamanho cm centímetros, o número de li 1

...es empregados na projeção, indicar ;i ut i 1 i zaç âo ou não

de grade, se houver indicar o tipo de grade, a razão vk1

grade e a focalização (cm). Verificar o emprego ou não da

tela foto-intcnsif"icadora e caso seja empregada, forneci1)-

o tipo de tela ut i1i z ad a.

7 - Qualidade de imagem

Na atualidade grande atenção tem sido dada ?i

qualidade da imagem radiogrãfica , quanto a sua influência

na larga faixa de exposições obtidas cm exames de raio-X

diagnostico. Logo, informações a respeito dos índices das

diversas combinações filme-tela, do processador utilizado,

do processamento do filme (automático ou não) , da tempera

tura dos reveladores e fixadores c das propriedades rcf£

renciais que determinara a qualidade de imagem devem ser

obtidos. Evidentemente novas técnicas deverão ser cstabrle

cidas para permitir a realização das medidas.

8 - Sexo e idade

Q

A partir do relatório Í3EIR III , a idade se a

presenta como um fator de extrema importância na avaliação

do risco de câncer devido a radiações ionizantes. Dois da

dos são extremamente relevantes na interpretação de resiü

tados obtidos : a idade na qual ocorreu n exposição e a

idade na qual se procedeu ao diagnostico da malignidade.
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Tais informações, por exemplo, podem fornecer o período de

latcncia para a manifestação de determinada malignidade.

Entretanto esta influência da idade, já foi anteriormente

apresentada no relatório BE1R de 1972 , onde conclui-se

que o risco de alguns tipos de câncer são maiores, após

uma irradiação na infância ou no útero, do que na vida a

dulta. Hoje, então deve-se procurar a divisão da população

em grupos de idades, pois os riscos destes grupos devem ser

diferentes do risco obtido considerando-se a população cq

mo um tudo. Por exemplo, mulheres expostas durante a se

grind a década da vida possuem o mais alto risco de indução

de câncer em mamas, do que nos demais períodos ao longo da

vida .

Outro fator de extrema importância, c o sexo do

indivíduo exposto, pois a mulher apresenta um órgão radio_s

sensível, que não aparece no homem, que c a mama.

ü necessário, então, procurar se realizar uma

avaliação das influencias da idade e do sexo, para pacien

tes submetidos a exames radiográficos, para posteriores a

valiações do risco associado. Evidentemente, um levantamen

to de dados à respeito destes fatores deve ser realizado ou

fornecido por institutos, que realizem trabalhos na area

de medicina social, ou procurando-se através da coleta de

dados de inspeção realizados pelo IRD/CNEh', obter-se algu

ma informação a respeito da freqüência de alguns grupos do

idade o do sexo dos pacientes expostos, listes levantamen



tos são necessários para a execução de uma avaliação do

risco.

5.2.- Resumo e comentários

Procura-se com as informações coletadas, através

deste modelo, ter-se ã disposição valores de todos os pa

râmetros que permitam uma melhor avaliação dos resultados

e seus efeitos. Todas as informações necessários, tem co

mo base o descrito nos Capítulos anteriores e a necessid^

de de dados mais completos. Dados estes que permitam estu

dos posteriores e sirvam como apoio ao estabelecimento

de programas de inspeção, que possam vir a ser implementai

dos por qualquer instituição.

Este modelo permite uma critica ao formulário empre

gado (vide Figura 4), como por exemplo :

- nenhuma menção c feita quanto a calibração do de

tetor útilizado;

- nenhum valor de kVp medido c mencionado;

- não ha nenhuma informação quanto a quantidade de

filmes utilizados;

- nada e mencionado quanto ao emprego do grade c

da razão do grade no caso de constatação do seu emprego;



- não existe informação sobre a alimentação da alta

quilovoltagcm;

- nada é mencionado quanto ao tipo c fabricante

do gerador e do tubo empregado;

- não ha teste para linearidade da corrente e nem

para o rendimento;

- nenhuma informação 5 fornecida com respeito no

sistema de revelação c processamento do filme radiogra

fico;

- não se possui informação quanto ao emprego de to

Ia foto-intensificadoro e nem índice de velocidade da coiu

binação filme/tela;

Outras informações poderiam ser adicionadas para

complementar o sistema de coleta de dados empregado, ik-

pendendo da capacidade do IRD de realizar as medidas nc

cessárias ã obtenção destas.



APÊNDICE A

PARÂMETROS DO EQUIPAMENTOS 1)1: UAIO-V QUli

INFLUEM NA EXPOSIÇÃO 1)0 PACIENTE

Neste apêndice são apresentados os componentes b;ís i

cos do aparelho gerador de raio-X c os dispositivos auxi_

liares empregados em exames de R:idiodi agnóstico. Desta for

ma, é possível a realização de uma análise da influência

Je todos os parâmetros da técnica radiográfica na exposi^

ção de indivíduos que se submetem a exames de Radiodiagnós

tico.

A.l - Produção do raio-X

Os raio-X são ondas eletromagnéticas que, em

geral, resultam da interação de elétrons altamente acele

rados com os átomos de qualquer substância, liste processo

realiza-se de forma controlada num aparelho de raio-X.

Mais especificamente em tubo de raios-X, elétrons são ;ice_

lerados a altas velocidades e ent.no interagem com o "alvo" ;

e desta interação dos elétrons incidentes com os átomos ;ij.

vos resulta a emissão dos raios-X..As energias dos fõtons

dos raios-X resultantes abrangem desde valores muito baí_

xo, ate um máximo igual à energia de aceleração dos ele

trons, não sendo, então, possível a produção de feixes mo

noenergéíicos através deste processo. A energia total dos

elétrons é convertida cm raios-X c calor, mas a eficiência

54



55

da produção de raio-X S baixa (aproximadamente 1°» na tni

xa de energia de Rndiodiagnõstico), sendo o restante da e

nergia (99*) transformada em calor.

São dois os mecanismos que podem ocorrer a partir des

ta interação elétron e alvo ; frcn.-igem ("Brcmsstranlung"í,

que representa a radiação proveniente <1;J perda de enen;ki

cinética do elétron ao passar nas proximidades do núcleo;

e radiação característica, emitida por um elétron na passa

gem de um orbital mais externo para um orbital mais inte_r

no no preenchimento da vaga ocasionada pela colisão de um

elétron incidente com um elétron do ãtomo alvo.

A.2 - 0 tubo de raio-X

Consiste em um envòlucro, com vácuo, de vi

dro, contendo um anodo e um catodo. Elétrons livres são pio

duzidos no catodo e acelerados para o anodo. Esses cie

trons são produzidos pelo elétro-aquecjmento do filamento,

parte da estrutura do catodo, a cerca de ZOOO'C. A energia

térmica é suficiente para forçar os elétrons para fora do

filamento. Esse processo é conhecido como emissão termo-

ionica. Os elétrons livres são, por sua vez, acelerados a

través de um diferença de potencial aplicada entre o cato

do e o anodo. Em geral as voltagens utilizadas para produ

ção de raio-X, são da ordem de milhares de voltr. (kV) sen,

do a faixa de interesse para o Radiodiagnõstico de 20kV a

150kV.
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Em princípio, trds são os controles que carac-

terizam'a geração de raios-X :

- o controJe da corrente do tubo, que deteimi

na à taxa com que os elétrons fluem através do tubo e, co

mo resultado, a taxa com que os raios-X são produzidos.

- o controle da quilovoltagem, que determina

a máxima voltagem aplicada através do tubo e como conse

quência a energia dos fotons produzidos.

- o controle de tempo ("timer"), que determina

o tempo total durante o qual os raios-X são produzidos.

Os raios-X produzidos são emitidos igualmente

em todas as direções. Entretanto, somente uma pequena por

ção desses fotons é efetivamente utilizada para sensibili

zar uma película radiogrnfica, dever.do o restante ser eli

minado. Isto é realizado por uma calota protetora de clwm

bo que envolve todo o tubo, excetuando-se uma pequena a.

bertura de vidro denominada janela.

A.3 - 0 espectro do feixe de raios-X

A distribuição relativa de fotons de difercn

tes energias, no feixe, tem efeitos significativos nos exa

mes radiolôgjcos. Esta composição de energia dos fotons a

feta o contraste da imagem, a exposição no paciente c a

quantidade de radiação secundária na sala do exame. I;ss.i



distribuição de energia pode ser descrita

pelo espect ro apresentado na figurei 8.

gra f i CM me nt v

PICOS DE RADIAÇÃO
CARAC1EHISTICA

kVp
ENERGIA DO FOTON

Figura 8 : Espectro de energia do feixe de raios-X23

A energia maxima do fõton, expressa em (keV) c

numericamente igual a voltagem de pico (kVp) , embora pou

cos sejam os fõtons que apresentam essa energia. .Sobre o

espectro de "liremsstrahl ung" surgem alguns picos cxpcciTi

cos devidos a radiação característica. A energia desses pi_

cos depende do material do alvo. A forma real do espectro

de energias ê fortemente influcncinda por três fatores :

- filtração do feixe;

- voltagem do tubo;

tipo do fornecimento de alta voltarem (forma

de onda)
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A.3.1 - A influencia tia fill ração

Ao atravessar a m a t é r i a , o feixe de raiws-X

c reduzido cm intensidade devido a atenuação no ma t e r i a l ,

entretanto a perda de energia no espectro não c igual, SCMI

do maior para os fõtons de baixa e n e r g i a , quo são absorvi

dos mais facilmente.

Se o material tor o paciente, de composição

diversificada, a absorção será não uniforme dentro do cam

po de raio-X. Essa absorção não uniforme leva, conseqüente

mente, a um feixe emergente não uniforme trazendo, assim,

informações sobre a estrutura interna do paciento. Logo,

em exames radiologicos não são desejados fólons de baixa

energia, pois estes serão ibsorvidos pelo paciente. Para

se eliminar estes fõtons de baixa energia, utiliza-se um

material para "filtrá-los". A filtração total do feixe con

siste de duas porções, a filtração inerente e a filtrr.çrio

adicional. Rntcnde-se por filtração inerente como auuMa

filtração que sofre o feixe de raio-X ao atravessar o tu

bo, e por filtração adicional como a filtração que deve

ser fornecida ao feixe, de modo a obter-se a filtração to

tal desejada. Na figura 9 tem-se o efeito da filtração no

espectro de raio-X. Nessa figura pode-se observar ;ue o

processo iniciado pela filtração inerente, de redução dos

fõtons de baixa energia, cresce a medida que mais filtra

ção adicional e colocada. Isto e, a composição do feixe ó

alterada aumentando assim a energia media do feixe.
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Não existe uma quantidade definida de filtra

çüo que se aplique melhor num procedimento rail i ogriífi i o.

Lm geral, adotam-se as recomendações de pub 1icação 15 da

Comissão Internacional de Proteção Kndiológica (ICIU') para

se obter uma certa espessura cm uma certa qui lovolta^i IM .

como pode ser visualizado na Tabela 8 :

TAB1-LA 8 : Recomendações de filtração do 1CRP 15

Voltagcm de operação Filtração mínima
do tubo total

Abaixo de 50 kVp 0.5mm alumínio

50 - 70 kVp 1.5mm alumínio

70 - 100 kVp 2.0mm alumínio

Acima de 100 kVp 2.5mm alumínio

Note-se que tais valores são mínimos, para

efeito de padrões aceitáveis de proteção, podendo em mui

tos aparelhos se empregar maior quantidade de filtração.

A.3.2 - A influencia de quilovoltagem e da forma de

onda

O aumento do potencial aplicado ao tubo de

raios-X produz uma mudança no espectro de energia devido

ao aumento da quantidade de fotons cm todas as energias,e

principalmente devido ao acréscimo de fotons de alta cnejr

gin. Tal mudança acarreta um aumento na energia media do
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feixe.

A diferença do pot:enci;il aplicada .10 tubo .:

contudo, dependente da corrente elétrica alternada >|iu

servo como alimentação. Lntrctanto o tubo não permite nu.

danças na sua polaridade, o que implica na utilização di-

reti ficadores , a fim de mnntcr-sc a polaridade. Ao se cri

pregar um retificador de meio-onda, aumenta-se a especta

tiva de durabilidade do tubo, uma vez que os elétrons só

são acelerados durante meio-ciclo. Já* o emprego de um ret i

ficador de onda completa, conduz n uma maior utilização

de todo o ciclo elétrico. Em ambos os circuitos retificado

res, a volt agem varia entre zero e a qui lovoltagein de pico

(k-Yp) , logo o espectro de energia é diferente, o que far:

com que o espectro totpl obtido sobre um ciclo completo
!

de exposição tenha mais fotons de baixa energia do que te

ria se a voltagem permenecesse constante.

Para geradores trifãsicos, a diferença <.'o po

tencial aplicada ao tubo permanece praticamente constante,

o que desloca seu espectro de energia para a direita do

espectro de um gerador monofásico. Isto pode ser observado

na figura 10.



MONOFASICO

TRIFASICO

ENERGIA DO FOTON (KeV)

Figura 10 : Comparação de espectro para geradores monofnsi

c.o c trifásico

A. 3. 3 - A influência de mi Hamper agem

A variação da miliamperagem não apresenta nc

nhum efeito na energia do espectro, assim como qualquer va

ri ação na corrente não terá influencia na taxa de produção

de raio-X em mR/mAs. Tecnicamente, contudo, um aumento na

carga do sistema pode levar a uma queda na tensão (kVp). A

combinação da corrente (mA) e do tempo de exposição (s) de

termina o número total de fõtons produzidos numa dada qui_

lovoltagem. Logo, ê possível uma combinação de corrente c

tempo, de modo a se obter sempre o mesmo produto corrente

e tempo (mAs), não produzindo assim qualquer diferença na

imagem registrada.



A.4 - A caracterização do icixc de raios-X

Dois são os parâmetros que caracteriiam o iVi

xc de raio-X : intensidade e energia. Hi» Uadiod iagnôst io».

a caracterização de intensidade pode ser feita através ila

exposição, definida como o quocjentc AQ/AM, onde AQ c a

soma das cargas elétricas de todos os Tons de mesmo sinal

produzidos no ar, quando todos os elétrons secundários,

liberados por fõtons, num volume elementar de ar cuja mas

24sa e AM, estiverem completamente parados no ar . Logo, em

decorrência da definição, a exposição é restrita a medição

de raio-X e gama no ar. A unidade de exposição éo Roentgen

(R) . Um feixe de raio-X, pode ser caracterizado pela quj_

lovoltagcm de pico (kVp) , definida como o valor máximo

de voltagem fornecida ao tubo, pela fonte de alimentação de

alta tensão. Porém como vários, são os fatores que influen

ciam a penetração do feixe de raios-X, procura-se caracte

rizá-lo pela camada semi-redutora (I1VL) , definida como a

espessura de alumínio necessária para reduzir a intcnsUI.i

da do feixe a metade da intensidade original e expressa

a energia efetiva do feixe de raios-X utilizado no estudo

radiolõgico.



APÊNDICE B

PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO DE RAÍO-X QUE

INFLUEM NO CONTRASTE RADIOGRÁFICO

Os processos envolvidos na realização de uma : radio

grafia podem ser divididos em três categorias :

- produção do feixe de raios-X

- interação do feixe com o objeto a ser examinado

- formação de imagem para interpretação

Nos próximos parágrafos, ter-se-ã uma maior preocupa

ção com relação ã interação feixe-objeto, por ser esta rc

lação, a única parte, em todo o processo radiografico, na

qual a informação sobre a estrutura do objeto e j;erada.

Considerando o feixe incidente no paciente uniforme

ao longo do campo, tanto em número de fótons quanto em e

nergia. Contudo, ao passar pelo paciente, apenas 5% dos

fõtons incidentes emergirão sem serem afetados e os demais

95% interagirão com o paciente. 0 campo de radiação cmer.

gente do paciente possui variações localizadas de intens^

dade devidas a anatomia interna. São exatamente essas dife

renças de intensidade que são chamadas de constratc objc

64



65

t o .

lixistem quatro fatores básicos que afetam o contras

te objeto :

- a estrutura e composição do objeto

- a kVp

- a filtração do feixe

- a quantidade de radiação espalhada

A variação de qualquer desses fatores levará a tuna

mudança no contraste radiográfi :o, bem como a mudança nado

se no paciente. Em muitos casos a exposição do paciente

pode ser alterada substancialmente, sem alteração da infor

mação contida na radiografia.

B.l - Efeito da estrutura e composição do paciente

Sabe-se que o contraste depende da espessura,

da densidade e do número atômico do objeto que esta sendo

radiografado. Como o corpo humano e constituído de museu

los, gorduras, ossos, cavidades c compartimentos contendo

líquidos, tem-se diferentes espessuras desses componentes

em diferentes combinações, resultando em uma absorção dife

rcncíal ao longo do campo rad iogrn.fi cò. Logo, o escureci

mento do filme 5 inversamente proporcional a massa efetiva
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atômico (Z) , pois apresenta uma proporcional iilaile com o

termo de (Z)" . Logo, se o efeito fotoelétrico los.se o im i

co modo do absorção no tecido biológico, o osso, por r\ini

pio, seria particularmente proeminente na técnica radioi,t;í

fica, devido a grande quantidade de cálcio por ele aprosi-n

tada

Comparativamente, o efeito Compton não vem ;i

ser um processo local, pois o féton espalhado tem um caini

nlio a percorrer bem maior que do fotoelétron, nnteriormeri

te mencionado. A probabilidade de interação Compton c

essencialmente igual para todos os materiais.

Se um feixe de raios-X interagisse no paciente

apenas pelo processo Compton, ou o atravessasse sem int£

ragir, o contraste objeto seria inversamente proporcional

ã massa efetiva do tecido. Contudo, se só ocorresse efeito

fotoelétrico ou nenhuma interação, o contraste objeto se

ria inversamente proporcional ao numero atôir.ico do tecido,

além da massa efetiva do mesmo. Portanto, o efeito fotoelc

tricô resulta num contraste objeto mais alto que as intera^

ções Compton.

Deve-se lembrar que, a dose dependo da depos^

ção de energia da radiação no paciente, enquanto que os

fatores de exposição do aparelho e o escurecimento do f H

me dependem da atenuação ou redução do feixe incidente,

por todas as possíveis interações no paciente.
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JJ.2 - 0 cfcitc da quiJovoltagem

Para melhor apreciarão do eleito do kV'p in»

contraste objeto, c necessário conlieccr-se a quant id.-uk*

relativa de interações Compton c l'otoe let ri cas c-m dil'eivn

tos energias. Para energias muito baixas, o efeito fotoelé

tricôs c essencialmente o único a ocorrer. Com o aumentei

da energia essa importância diminui e, acima de 25koV, p;is_

sa a predominar o efeito Compton no tecido mole c 4(>keV

no osso. Isto pode ser observado nas figuras 12(a) e 12(b)

que se seguem :

100

ÜJ
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ss

o

a
60 10020

I- 26)

ENERGIA DO FOTON UeV)

u<oo-
«i
CE
LU

100 I—

a.
tf

ENERHA DO FOTON (KeV)

Figura 12 : Percentagem relativa de interações fotoelétri^

cas e Compton na água (a) e no osso (b) ' .

Sabe-se que qualquer variação no kVp, implicâ

rã num aumento de número de fótons em todns as energias,

mas o aspecto mais importante c a adição de fótons de mais

altas energias, que antes não haviam no espectro. Esses
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fõtons, por sua vez, tem maior probabilidade de penetrarão

através do paciente ate o filme c portanto afetam a ima

gem. Com acréscimo destes novos fotons, a energia efetiva

do feixe aumenta e a atenuação Compton aumenta em relação

a fotoelétrica, o que conduzirá a um decréscimo no contras

te. Então, uma diminuição no kVp do feixe produzirá um au

mento no contraste do objeto c também uma diminuição no pô

der de penetração do feixe. Logo, para permitir que um nú

mero suficiente de fõtons atinja o filme, mais fõtons de

vem ser produzidos, tal fato provocara um aumento da expo

sição do paciente, pois haverá uma diminuição na quantidit

de fõtons de alta energia, levando a um aumento no tempo

de exposição para permitir uma melhor imagem radiografica,

uma vez que os fõtons de baixa energia são absorvidos pelo

paciente.

B.3 - 0 efeito da filtraçno

A fill ração adicional do alumínio utilizada c

muito eficiente para os fõtons de baixa energia, porém,

esta eficitMicia diminui com o aumento da energia. Hssc a

créscimo na filtração provoca pouca variação no contras^

te, pois o fõtons de muito baixa energia pouco contribuem

para a formação da imagem, entretanto uma redução marcante

na exposição do paciente será observada, principalmente

na entrada da pele.

Os efeitos dos fõtons de alta e baixa energia

no contraste podem ser observados na tabela í) que se se
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TABULA 9
23gicos

Transmissão de raios-X através de tecidos bin!>;

Seção de tecido
30keV

inergia do Fóton
(monoencrt>ét i co)
40keV " 60kcV lOOkeV

18 cm de músculo +

2cm de ar

.1 8cm de músculo +

2cm de pulmão

]8cm de músculo +

2cm de gordura

18cm de músculo +

2cm de músculo

18cm de músculo +

2cm de osso

.175

.136

.306

.086

.001

.956

,836

,636

.576

.217

2.66

2.36

1 .86

1.76

1.16

4.76

4.20

2.56

Da tabela 9 o aumento em contraste com o de

créscimo da energia do fóton 5 evidente. Contudo para o

bter-se iguais densidades no filme, através de toda a se

ção do músculo, uma exposição na pele do paciente cerca de

40 vezes maior, seria necessária, quando do emprego de fó

tons com 30keV de energia, comparando-se com a exposição

necessária para o emprego de fótons- de lOOkeV.
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B.4 - O efeito da radiação espalhada

A radiação espalhada resultante do efeito Comptun

não pode ser ignorada, principalmente porque na faixa de

energia utilizada pela radiologia diagnostica, os fotnus

são espalhados igualmente em todas as direções. l-requente-

mente estes fótons são referidos como radiações sccuiul.-í

ria. A radiação espalhada faz com que se formem campos de

irradiação nas áreas vizinhas, que conduzem a uma expos j_

ção adicional no filme, afetando, assim, a imagem radiográ

fica. A imagem sofre, então, uma redução de contraste, que

acarreta numa diminuição da visibilidade.

Entretanto, o paciente não 5 a única fonte de

radiação espalhada, pois tudo o que estiver na direção do

feixe, também, atuara como uma fonte. 0 espalhamento no ar

é considerado desprezível devido a baixa densidade. Mas,

materiais que se localizam após o plano do filme (por exem

pio : a mesa, o chão, as paredes e outros) podem contribu

ir com certo espalhamento no filme, liste efeito podo ser

reduzido, introduzindo-se uma finn camada de chumbo no

cassete. A utilização do chumbo deve-se a alta probabil_[

dade de absorção fotooletrica na faixa de energia emprega

da em Radiodiagnostico.

Existem, dois métodos práticos utilizados na

redução da radiação espalhada proveniente do paciente, que

normalmente atinge o filme. Klcs são : n restrição da arou

transversa] do feixe c a utilização de grades rrui iogrnfi
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A seguir serão detalhados cada um dos mi*t-«

dos, para a redução da radiação espalhada o suas influvn

cias na exposição do paciente.

B.4.1 - Restrição do feixe ou-colimação

A primeira atitude para redução da radiação

espalhada que atinge o filme deve ser a redução do tamanho

do campo de raio-X. 0 procedimento do emprego do colimador

tem como vantagens a diminuição da dose no paciente, por

causa do menor volume de tecido irradiado. Entretanto, a

utilização de colimadores implica no aumento de fatores

da técnica, para que se obtenha radiografias de igual tlcn

sidade, porque a redução da radiação espalhada influi no

escurecimento do filme.

Na figura 13 tem-se a expressão do rfeito do

redução do feixe no total de radiação espalhada. Entrctan

to, a contribuição no filme da radiação espalhada depende

da espessura, da composição do paciente e da energia do

feixe, mas da curva da figura 13 é possível prever-se os

benefícios da limitação do campo de irradiação.
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FOTONS PRIMÁRIOS

i t II i i

500
TAMANHO DO CAMPO (cm2)

1000

Figura 13 : Numero relativo de fotons primários e espalha

dos em função do tamanho do campo (lOOkVp, 30cm de espessu
u- * -.23ra para o objeto)

B.4.2 - Grades anti-difusoras

O emprego de grades radiograficas ou anti-di

fusoras c mais um processo pelo quni , procura-.se resolver

o problema da radiação espalhada e, desta forma, melhorar

a qualidade da imagem obtida, listes dispositivos que se

localizam acima do filme ou do cassete, são formados por

tiras alternadas de chumbo e material Radiotransparente,

orientadas de tal forma que seja permitida a passagem dos

fotons primários e que os fotons espalhados sejam absorvi_

dos (vide figura 14).
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FONTE DE M x

.J5 PRIMÁRIOS

-* FOTONS ESPALHADOS

Figura 14 : Princípios de operação da grade radiográfic;i

onde grande parte dos fõtons espalhados serão absorvidos

pelas tiras de chumbo

Entretanto a diminuição da radiação espalha

da aumenta a exposição do paciente, porque, levando em con

sideração que a grade como um todo absorve uma fração con

siderável da radiação primária, a conduzindo a um aumento

da dose no paciente.

A principal característica de uma grade ra

diográfica é a relação ou razão de grade, definida como sen

do a razão entre a altura das tiras de chumbo e a espessu

ra do material radiotransparente
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TIRAS DE MATERIAL ' '
CHUMBO TRANSPARENTE

RAZÃO DE GRADE - ~ -
0

Figura 15 : A razão de grade

Esta característica vai determinar a eficicn

cia da grade na remoção da radiação espalhada. Em geral,

uma maior freqüência no emprego de altos valores de razão

de grade ê observado porque estas são mais efetivas na re

moção da radiação espalhada do feixe.

As altas razões de grade conduzem a um aumen

to na exposição do paciente ã radirção, pois a contribui

ção da radiação espalhada no escurccimcnto do filme ICKIÍO

gráfico será reduzida, assim como uma maior quantidade de

raio-X primário será interceptada pelas tiras de chumbo.

Para melhor compreensão da influência da relação de grade

na remoção de radiação espalhada, o gráfico da figura lb e

apresentado.
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 IS

RAZÃO DE GRADE

Figura 16 : Eficiência da grade na remoção da radiação es

palhada como função da razão de grade
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APÊNDICE C

PARAMHTROS 1)0 SISTEMA RECEPTOR Dli IMACEM Qtfll

ATUAM NA EXPOSIÇÃO DO PACIENTE

liste apêndice apresenta um sistema receptor de ima

gem, onde serão apresentados parâmetros próprios dos mate

riais empregados (filme e tela) na formação deste sistema,

bem como procurar-ser-á descrever a influencia de certos

fatores do sistema receptor de imagem na exposição de ^ pa

ciente.

Um dos principais meios para se obter boas imagens

radiogrãficas é através da utilização de um filme fotogrií

fico com características próprias para esto fim. Começa-

se, então, por uma descrição do filme radiogrãfico e uma

análise de suas propriedades e de alguns fatores, que vc

nham a influir na formação da imagem sobre o mesmo. Sendo,

cm seguida, realizado de forma similar uma descrição para

a tela intensificauora.

C l - 0 filme radiogrãfico

0 filme radiogrãfico c preparado com uma emiU f

são de cristais sensíveis a luz c (ou) raio-X, dita emul

são fotográfica, aplicada sobre uma base transparente c

flexível de acetato de celulose ou resina de poliester, çi

presentando ainda uma fina capn protetora, como pode ser



observado na figura 17
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L » - C A R I \ PROTETORA
I -EMULSÃO

ADESIVO

'—BASE

Figura 17 : 0 radiografico

As eroulsões são compostas de cristais de produ

tos químicos fot.ografica.ente ativos ( em geral haletos de

prata), suspensos em uma matriz de gelatina fotogrrfi'n.

Essa gelatina apresenta aspectos importantes. Primeiro,

fornece uma distribuição uniforme dos cristais de ' haleto

de prata, sem acúmulos na base, acarretando numa resposta

mais uniforme ao longo do filme. Segundo, e a permissive

dade de atuação dos processadores químicos, sem diminuir

a permanência de imagem, ou seja, a posição dos cristais

deve-se manter inalterada durante a atuação dos revelado

res.

Os cristais de haleto de prata são basicamen

te compostos de brometo de prata, com a adição de cerca

de 1$ à 101 de iodeto de prata, para uma melhor sensibili.

dade. 0 tamanho dos cristais atuam diretamente na iwi8cm

c-.pt.u1a. Cristais pequenos se prestam Ti obtenção de ima

Scii5 com maiores detalhes enquanto que cristais maiores
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tem largo emprego cm filmes mais rápidos, levando a um;i i

gem com menor detalhe, acarretando num tempo dc expos ioo

23
menor

Pode-se separar o filme r,?diogrãf ico cm duas

categoriais : filmes con tela c sem tela. O filme que uti

liza tela e mais sensível aos comprimentos de onda da 1 tin

emitida pela tela intensificadora. Quanto acs filmes que

não empregam a tela, estes são elaborados para uma expos^

ção direta de raio-X, embora também apresentem sensibilj_

dade a luz.

A imagem em um filme radiográfico revelada c

.- aposta dc agregados de átomos de prata, distribuídos dc

n.eira não uniforme na emulsSo para formar uma figura vj_

xívcl. Os procedimentos básicos envolvidos para obtenção

ia imagem, consistem na formação de uma imagem latente c

na revelação e fixação da mesma.

C.l.l - Parâmetros da curva característica

A curva característica representa o comporta

mento do filme através da variação de densidade õtica, pro

vocada pela variação de exposição ao qual ele c submetido.

A porção linear da curva característica a

presenta-se como um d^i seus parâmetros. £ neste trecho que

se define o gama do filme radiogrãíico (Y) como na

ção (20).
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Log \7 - Log X (20)

obtido a partir da curva abaixo (figura 18)

LOG EXPOSIÇÃO

Figura 18 : Curva característica ilustrando a obtenção do

gama (y) do filme

Da curva observa-se que o gama vem a ser o

gradiente do trecho linear da curva. Como por sua vez o

gradiente c uma simples medida de inclinação da curva c;i

racterística em qualquer ponto, chega-se a equnção (20),

anteriormente descrita. 0 gradiente ê um fator muito impo£

tante, porque define a diferença de densidade resultante

de uma diferença de exposição. Mas como pode-se constatar,

o gama nem sempre pode ser definido; então, emprega-se o

gradiente médio como uma importante característica do fil̂

me, Este gradiente é definido como a inclinação da curvi

entre os pontos extremos do intervalo de densidades utilj.

zadas em Radiodiagnôstico . Este intervalo corresponde

a f.iixa entre as densidades reais de 0.45 e 2.20 acinui do

"Fog".
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Define-se o contraste radiográfico coao a

diferença, cm termos de densidades ótica, entre diferentes

porções d;i radiografia. Já o contraste objeto traduz a in

tens idade dos raios-X que são transmitidos através «ias por

ções correspondentes do objeto.

Um filme de alto constraste apresentará uma

maior diferença de densidade para pequenas variações na

exposição, logo o gama e o gradiente médio apresentarão va

lores bem maiores se comparados aos do filme de baixo con

traste, onde a diferença de densidade é pequena para varia

ções na exposição. Os filmes de alto contraste são empreg£

dos quando da necessidade de melhor visualização de inter;

faces de densidades próximas.

Quanto aos filmes de baixo contraste, seu

maior emprego ocorre quando da necessidade de obter uma

larga faixa de exposições, como no caso de radiografias

de tórax" .

A segunda característica importante no gr£

diente médio é a latitude de exposição do filme. A lati tu

de descreve a faixa de exposição sobre a qual, densidades

utilizáveis são obtidas com o filme empregado. Logo, nota-

se que a latitude e o contraste sa comportam de maneira o

posta. Quando um aumento, o outro deve diminuir; ou seja,

filmes de alto contraste, apresentam uma estreita latitude

e filmes de baixo contrasto possuem uma larga latitude.



l i s t e r e l a c i o n a m e n t o p o ü e - s c melhor v i s u a l i z a r na figura H>.
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LOG (EXPOSIÇÃO)

Figura 19 : Ilustração de alto contraste e estreita latitu

de (-) comparado ao baixo contraste e larga latitude ( j'.

Cl.2 - Velocidade do filme radiográfico

A sensibilidade está relacionada a exposição

necessária para enegrecer um filme radiográfico. Usualmcn

te, a sensibilidade ê fornecida cm função da velocidade

do filme, onde :

Velocidade = 1/(exposição em roentgens p;ira

produzir uma densidade ótica de

1, acima da densidade de base)

A velocidade do filme pode ser obtida grafi.

camente através da curva característica do mesmo, no ponto

de ordenada 1( um) para a densidade ótica, como pode ser

observado na figura 20.
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LOO (EXPOSIÇÃO)

Figura 20 : Determinação gráfica da velocidade do filme * ,

A velocidade do filme varia com o uso de e

mulsões fotográficas de diferentes espessuras e de difercn

tes tamanhos de cristais; isto é, os filmes com cristai£

maiores e emu1soes espessas são mais rápidos, do que os

filmes com pequenos cristais e emulsões menos espessas. En

tretanto, tanto a espessura das emulsões como tamanho dos

cristais afetam a capacidade do filme de registrar peque

nos detalhes; um aumento ria velocidade do filme c acompa

23nhíida de uma redução no registro de pequeno? detalhes .

Os valores absolutos da exposição direta aos

raios-X e a energia luminosa total da tela intensificadora

podem ser determinados, obtendo-se assim a velocidade do

filme. Porém, usualmente, apenas velocidades relativas são

determinadas. As curvas do filme mais "rápido" estará a

esquerda e as do mais "lento" a direita, como pode se obsc£

var na figura 21.
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Figura 21 : Dois filmes de diferentes velocidades (scnsibj_

lidadcs)23

Cl.3 - 0 "Fog" no filme radiográfico

E importante ressaltar, que qualquer filme

radiográfico processado, sem ter sido exposto n um feixe

de r;iíos-X, mostrará um pequeno degrau na sua densidadr 5

tica. lista densidade é chamada de "Base Fog", em geral,

não deve ultrapassar 0.2 nos filmes empregados em clínica

médica. A "Base Fog" é decorrente de diversos fatores, prin

cipalmente, devido â radiação de fundo ("Background"), VÍI

pores químicos e temperaturas mais elevadas. Entretanto

mesmo protegido destes fatores, um filme radiográfico não

exposto apresenta uma pequena densidade ótica (dita base),

em geral nn faixa de 5i n 7t, principalmente devido ;i

absorção íic iliz jielíi fehüe do /íimtí* Bute nfvel il.i "B.-isc



Fog" c apresentado na figura 22.

L06 (EXPOSIÇÃO)

Figura 22 : Curva característica com o nível da "Base

C.2 - Telas intensificadoras

Os filmes fotográficos podem ser expostos a um

feixe de raios-X, e após a revelação, fornecer imagens vĵ

síveis. Este tipo de filme foi muito empregado nos prime i_

ros dias da Radiologia. Porém, não apresentavam uma boa e

ficiência, devido ao grande alcance dos fõtons do feixe.

Foram, então, fabricados filmes apropriados para raio-X.

com cmulsões mais espessas. Mas ainda assim, menos de 5'!

dos fótons incidentes são absorvidos e contribuem para

formação da imagem.

Um aumento da eficiência pode ser obtido com

emprego de telas intcnsificadoras compostas de materiais

fluorescentes. Com isto, tem-se um dcscrccimo da exposição

do paciente porque, uma menor exposição no filme c requeri

da.
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Existem três razoes para a maior eficiência

com o emprego de telas :

1 - Mais material para absorver a radiação:

2 - Maior número atômico do material empregado

na tela, o que acarreta numa m;iior ;il>sor

ção da radiação;

3 - Melhor resposta dos filmes â fótons lamino

sos.

Um típico sistema filmc/tcla consiste de um

filme de dupla emulsão colocado dentro de um cassete c en

tre duas tel?s intensificadoras. As interações que podem

ocorrer com o foton incidente são : absorção pela teln com

emissão de fótons de luz e absorção pelo filme, ou ainda,

passagem pelo sistema sem interação. Neste sistema cerca

de 90 a 95* da exposição do filme é devido aos fótons de

luz emitidos pela tela intensificadora. Entretanto 6 neces

sário, que o comprimento de onde emitida pela tela esteja

dentro da sensibilidade do filme radiográfico. Como exem

pio, apresenta-se o espectro de emissão de uma tela de

tungstato de cálcio e a sensibilidade de um filme radiográ

fico para diferentes comprimentos de onda (vide figura 23).
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I SENSBHJDADE '
DO FILME

ESPECTRO DE
EMISSÃO DA
TELA

I
3000 4000 5000 6000 7000

COMPRIMENTO DE ONDA (A°)

Figura 23 : Espectro emitido por uma tela intensificadora
de tungstato de cálcio e a sensibilidade de um filme radio
gráfico para diferentes comprimentos de onda da luz vis_f
vel23.

Uma tela intensificadora é constituída das se

guintes camadas :

- base : constituída de folha de papelão que

serve para suporte do material fluorescente

- camada fluorescente : c íormadn de cristais

de compostos de tungstato de cálcio, sulfato de bário e

chumbo, sulfato de bãriô e estrôncio e, mais recentemente,

compostos de terras raras (oxisulfeto de ítrio, gadolínco

" lantâneo e oxibrometo úb i

c o m p o s t o s .'ijnc. ri,, ,-i,; ....
Ü « aprcscntaiii-sb blü stispcnsfio nu



ma liga flexível ;

- camada refletora : cm geral composta de »lio

xido de titnnco, c empregada para reter o máximo de lu:

possível , na camad:» fluorescente.

- camada protetora : 5 constituída de plástico

rígido e serve pava a proteção da tela.

BORDA RARA
SELAGEM

.- CAMADA PROTETORA
CAMADA FLUORESCENTE

-CAMADA REFLETORA

BASE DE / t T i 0 2 l

- CAMADA D€ TRÁS

Figura 24 : Seção de uma tela intensificadora

i

A maior necessidade para o emprego das telas

ficado*-.'̂  foi a redução na exposição para uma fai_

1% a ÍO% xnosição necessária do não emprego da

Existe*» doi» métodos para comparação quantíta

tiva de diferentes combinações filme/tela : a velocidade

da tela e a exposição necessária para uma dada densidade

õtica. Como as telas sfo àépenâehtes àa onergia, isto 5,

a redução da exposição varia com o fcvh» estes» uni» parnmc

tros são usualmente expressos com vitíttffes tel/MIvo», compa
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rados a tela de velocidade media dc tungst.'tto de cá lc io .

A seguir , apresenta-se a tabela 10 dc exposições re la t ivas

à#.»i-a vsíriíis t e las de ttmgstato de cá l c io .

TABELA 10 : Exposições re la t ivas necessárias para divert is
telas intensif icadoras de tungstato de cálcio"" .

Tipo Lento Médio Rápido Muito
Rápido

Nomes
Detalhe,alto- Par,médio,re

A: . I * } . focídf
to definição velocidades sim J " -
alta resolução pies, universal

Exposição
relativa 0.5

Altíssima
velocida-
de .ultra-
rápido

0.35

A velocidade da tela ê definida como o inverso

da exposição para uma densidade ótica igual ã unidade.

Um aumento na velocidade e consequentemente na luminesecn

cia de uma tela, pode ser obtido atraves de :

ente;

- emprego de material fluorescente mais efici

- um aumento na espessura do material flúores

escentes

ilização de cristais de composto» fluo

«manho.
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Entretanto, a velocidade c a resolução são in

versamente relacionadas. G um aumento da velocidade acarre

t.-irá numa diminuição da capacidade de resolução da tela.

A redução na exposição com o emprego de telas

pode, ainda, ser caracterizado pelo fator de intensifica

ção, definido como a razão entre a exposição necessária

sem u tela c a exposição necessária com a tela para uma

mesma densidade Õtica. A faixa de variação deste fator è*

de 100 (para telas rápidas) ã 30 (para telas de detalhe)

•

Entretanto, deve-se ter eni mente que o fator de intenlida

áe varia com a quilovoltagem e o tipo de tela empregada.

Esta variação está relacionada a máxima velocidade do fil_

me, que ocorre em torno de 40KeV correspondente a região

de máxima absorção foto-elétrica da prata presente nos

cristais <lo filme .



APP.NDICÜ I)

A TÍ-CNICA 1)1: MONTI: CARLO APLICADA AO

CÁLCULO l)!i DOSH

Quando se utiliza o método do Monte Cario, ;io cnlcuic

da dose absorvida em cada órgão ou tecido do simulador, tiur

cada fóton incidente, é determinada pela simulação de inte

rações sucessivas deste fóton e a matéria que compõe o *ú

mulador de corpo humano ao longo de sua trajetória. Os pro

cessos físicos de interação que ocorrem durante a aplica

ção da técnica de Monte Cario são : o efeito fotoelétrieo.

o espalhamento Compton e a produção de pares. No procedj

mento de calculo utilizado por Rosenstein , ele supõem

que a energia perdida pelo fóton c localmente absorvida

no órgão ou tecido onde ocorre a interação e não considera

a produção de pares, pois a faixa de energia empregada (10

keV a 150 keV) está abaixo daquela necessária para ocorren

cia deste processo físico.

No início de cada história de fóton, o ponto de en

trada do fôton na superfície do simulador e do elemento

de malha de 4cmx4cm, é determinado aleatoriamente. A dire

ção de entrada é estabelecida determinando-se os cossenos

diretores para cada eixo do sistema- do coordenadas.
i

i

As histórias do fõtons são seguidas usando-sc os
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coeficientes de atenuação de massa para cada tipo de into

ração (fotoclctrico c Compton) c cada tecido que compõe

o simulador, cm função da energia do foton.

Inicialmente, é escolhido o maior dos coeficientes

de atenuação de massa dos tecidos do corpo, representado

por \ÍQ. 0 local para a interação é determinado tomando-se

a distância como sendo :

X = (-In r )/uQ (21)

onde,

X a distância transversal

r • número aleatório escolhido no intervalo |0,l|

UQ • maior coeficiente de atenuação de massa, do

simulador.

A inversão da expressão anterior, representa a lei

de atenuação, onde neste caso, "r" representaria o quocien

te de contagens.

r - £- - e ° (22)
o

0 ponto na direção do foton que se localizar a uma



distância "x" do ponto inicial, será o local mais provável

para a interação. Através das equações do simulador osU

ponto determinará a região de provável interação, dita i•«.•

gião "i". Inicia-se um processo estatístico com prob.ih i I i

dade u./u . onde u- é* o coeficiente de atenuação de massa

da região "i". Caso y. seja igual a p para o órgão cm

questão, a probabilidade será igual ã 1. Isto, acarretará

numa interação obrigatória neste ponto. Entretanto, caso

y. < u , gera-se um novo número aleatório dentro do inte£

Io |0,l|, e caso, ainda, este número seja menor que a ia

^ão p./y , a região 6 também tomada como região de intora

ção. No entanto, se o número gerado for maior que v-/u ,

procedimento ê* repetido calculando-se e adicionando-se uma

nova distância transversal a trajetória inicial no último

local de provável interação e novamente todo este proccdj_

mento é iniciado.

Este processo fornece ao fóton uma expectativa real

de alcançar qualquer ponto sem levar em conta quantas froii

teiras ele cruzara.

Quando ocorre uma interação, tem-se de escolher uma

nova direção para o fóton seguir o seu trajeto. Isto c

feito, escolhendo-se o ângulo de espalhamento pela fórmula

de distribuição de Klein-Nishina e o ângulo azimutal pela

distribuição uniforme. A nova energia é determinada a par

tír da fórmula de Compton.
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Alem da probabilidade do fõton ser espalhado, existe

também a probabilidade dele ser absorvido, que predomina

em baixas energias. Muito poucos fõtons penetrarão longas

distâncias, consequentemente, a estatística da estimativa

para estas regiões distantes será pobre. Para compensar c^

te fato, a cada fõton ê atribuido um peso estatístico, que

inicialmente tem valor unitário. A cada interação este pc

so é" reduzido e novo peso é determinado pela expressão :

"„" V i ir-fey <23)

onde,

W = peso estatístico após ocorrer a n - ézima

interação

W i • peso estatístico após ocorrer (n-1) - é

zima interação

u (E__,) • coeficiente de espalhamento Compton

u (E ,) « coeficiente de espalhamento total.

Esta redução no peso estatístico é igual a probabiH

dade de espalhamento Compton que o fõton teria no processo

físico real.

A história de um fóton se encerra na ocorrência de
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uro dos casos abaixo descritos ;

- fuga para fora do simulador

energia do fóton abaixo 11 .
m m

- peso estatístico torna-se menor que w
m;n«

Nob dois últimos casos a energia remanescente do

foton é considerada localmente absorvida na região onde um

dos dois critérios foi atendido.

A deposição de energia na n - ézima interação será

determinada pela expressão :

(V

. Fw )v (24)

onde,

f (E ,) • coeficiente de espalhamcnto fotoelétH

co

A energia depositada pelas varias interações em c;idn

órgão é acumulada ate que todas as histórias de fõtons

programadas se completem. Para a obtenção de uma cstatíst[
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ca significante, a quantidade de fõtons por cm de área

de incidência na superfície do simulador, depende muito do

caso cm estudo.

Com o procedimento descrito pode-se obter para cada

órgão e para todo o simulador os seguintes parâmetros :

- dose média absorvida;

- coeficiente de variação;

- número de colisões

- energia total depositada;

- fração da energia total irradiada, depositada no

interior do simulador.
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