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P R E F A C I O

Nos últimos anos, o diagnostico através da uti-

lização de radiação ionizante ven sendo um dos mais importan-

tes campos da medicina clínica. 0 radiodiagnostico é a mais im

portante forma de detecção de anomalias no ser humano. Infeliz •

mente, muitas destas vantagens não são concretizadas pelo fato

de o sistema de produção de imagens não estar funcionando cor-

retamente. N") dia-a-dia de um Departamento de Radiologia fica

difícil e muitas vezes impossível para o radiologista detectar

um problema no seu aparelho de raios-X.

' Com base nestes fatos e a necessidade de nucleji

ção de um grupo.voltado para a Físici Aplicada à Biociências

ficou evidenciado a necessidade de se realizar um estágio no

Departamento de Física Médica da Universidade de Wisconsin.As-

sim, com a vivência adquirida num Departamento de Radiologia,

especialmente com a colaboração do profesSOT John Cameron, foi

possível iniciar um trabalho, embora desgastante, mas muito

gratificante que é o de contribuir para a evolução da Física

Hadiolõgica que visa acim» de tudo, ofe ecer melhores condi-

.ções de vida a coletividade. Este trabalho visou inicialmente

a concientizaçãó" de técnicos e médico." para as necessidades de

se controlar a qualidade da imagem como também as exposições

do pessoal envolvido inclusive o paciente. Com a evolução des-

te trabalho, naturalmente, tornou-se necessário a montagem de

laboratórios específicos para que o êxito atual fosse alcança-

do.
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Esta programaçã: proporcionou a concretização

dais idealizações iniciadas em .'.974 e que atualmente,est«j se£

do consolidadas pelo grupo exisc'ente no Campus de Ric íirlo

Preto, que são evidenciadas pe'os trabalhos que vent sendo de-

senvolvidos nis últimos sete aros. '

Ass4m, neste trroalho serio desenvolvidos al-

guns capítulos visando contribiição, tanto didático quanto de

pesquisa â evolução do controlt de qualidade em radio'dir gnós-

tico. . ..

No primeiro capí :ulo ê apresentade uma visão

do estágio, em que se encontra •• controle de qualidade, bem

como, sao apresentados os objet*vos e necessidades para o de-

senvolvimento de tal programa. No segundo capítulo, ê mostra-

do uma visão geral dos conceito; básicos, ligodos a emissão

e produção de Raios-X e ao sistema de produção de imagens,ten

do em vista que este trabalho pederã ser útil tanto a elemen-

tos com formação biológica cano Je ciências exatas. Mo terceí^

ro capítulo, é apiesent^do uma ctleção de espectros, muitos

deles originais, dando uma visão da dependência destes espec-

tros aos parâmetros necessaries para a produção de i*aagem,des_

de a emissão de fõtori ate a eiiulyão dos filmes radiclõgicos.

No quarto capítulo, utilizando resvltados obti

dos tanto em Odontologia como em radiologia conven.ional, é

apresentado um estudo teõrico-expoTir.ental dos paT.metros de

filmes encontrados no mercado na» ion^" cô -o tambe^,comparando

a sensibilidade dos produtos químicos mais emp^e^ados r m̂ ra-

diodia^nóstico medico, Nos capítulos V e VI «-ao apresentados

estudos, desenvolvimento de neva técnicas e avaliações de



resultados para a determinação de quilovoltagem de pico de

aparelhos de raios-X, coao também da possibilidade de se ava-

liar a enerfia efetiva destes aparelhos, através da camada

semi-redutora dos feixes de raios-X. Finalmente, no capítulo

VII é apresentado um resumo dessas discussões e conclusões ex

traídas dos vários capítulos deste trabalho.'
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RESUMO

Neste trabalho, procurou-se dentro dos conheci-

ventos atuais, demonstrar a importância da implantação de pro-

gramas de Controle de Qualidade em Radiodiagnostico, onde foi

apresentado uma série de sugestões. Como a filtragem e a con-

seqUente qualidade do feixe são fatores importantes em qual-

. quer programa de garantia de qualidade, foi realizado um estu-

do experimental avaliando o comportamento spectral do feixe de

raios-X, levando-se em conta:técnicas, paciente, diagnósticos

de detecção e principalmente filtragem. Um estudo da sensibili-

dade de filme foi desenvolvido t*rito em radiologia oral, como

convencional, e assim como foi também avaliado o comportamento

das substâncias químicas tradicionalmente utilizadas no Merca-

do Nacional, onde ficou evidente a importância de se escolher

com propriedade o sistema de produção de impera.

Um dispositivo pára teste de kVp, desenvolvido

na Universidade de Wisconsin, foi avaliado através da utiliza-

ção de duas técnicas de medida de quilovoltagem.Resultados des_

tas avaliações foram mostrados detalhadamente. Finalmente, foi

apresentado detalhe do desenvolvimento e construção de um dis-

positivo prático, em duas versões, para determinar a quilovol-

tagem de picos em tubos de raios-X e que já está sendo utiliza

do em alguns serviços de radiologia.
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ABSTRACT

In this work, I have endeavored to demonstrate

with the latest knowledge the importance of the implantation

of programs of Quality Control in Radiodiagnostics, together

with a series of suggestions. Since the filtering and the

resulting quality of the X-ray bean are important factors ira

any program for the guarantee of the quality, an experimental

study was made to evaluate the spectral behavior of the X-ray

beam; taking into account the techniques, the patient, the

detection apparatus, and, most importantly, the filtering. A

study of the sensitivity of.the film was developed not only

for oral radiology but also for conventional radiology. Also

an evaluation of the behavior of the chemical substances tra-

ditionally used in Brazil has made evident the importance of

the properties of the system that produces the ir»age.

A device to tsst for JcVp, first developed at

the University of Wisconsin, wa* compared with two techniques

for measuring the kilovoltage. Results of these evaluations

are shown in detail. Finally, there is presented in detail the

'development and construction of a practical device, in two

versions, for the determination of the peak kilovoltage in

X-ray generating tubes. These devices are presently being

employed in some radiological service.



CAPÍTULO i"

• INTRODUÇÃO

Atualmente, o radiodiagnostico é um dos campos

da clínica médica que obteve um fantástico avanço contribuin-

do de forma decisiva â evolução da terapêutica e porque não

dizer da medicina preventiva. Com este avanço, cresceu a com-

plexidade técnica em radiologia proporcionando um crescimento

na obtenção de informações. Este crescimento, só pode ser al-

cançado em toda sua plenitude se for acompanhado de uma ade-

quada familiarizaçãó dos equipamentos e suas aplicações ã ra-

diologia clínica, pois, o seu principal objetivo é conseguir

imagens radiológicas de alto nível técnico.

0 objetivo principal do radiologista é o de

produzir diagnósticos clínicos utilizando c produto final do

estudo radiológico que é* a imagem fluoroscõpica ou do filme,

a qual deve conter as informações necessárias, cujas análises

e interpretações possibilitarão chegar ao diagnóstico final.

Assim, a qualidade da imagem é altamente importance,pois ima-

gens de baixa qualidade com imperfeições podem dificultar a

interpretação^cu-com isto provocar diagnósticos inseguros e

muitas vezes errôneos, propiciando maiores riscos ao paciente.

A Trodução de uma imagem satisfatória depende

de todos os elementos envolv'dos para produção da imagem fi-

nal, os quais podem ser comparados ã uma produção em serie.

Uma irregularidade isolaja em um certo nível da produção da

imagem j>oâ& ser num determinado instante compensado pela ai te
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ração de outro fator, em o-tro ponto da seqüência. Isto pode

solucionar momentaneamente o problema e o que é pior, muitas

vezes pode desestabilizar toda a série de produção.

Com todo este poder de informação, os clínicos

estão, cada vez mais, tornando-se dependentes da clínica ra-

diológica sofisticada. Isto adicionado a algumas leis arcai -

cas existentes, como o caso da obrigatoriedade da abreugra-

fia, leva a crer que apenas uma pequena parte da população nes

te planeta, não tenha realizado um estudo radiológico de seus

dentes ou de qualquer outra parte de seu corpo.

Assim, no contexto desta discussão, pode-se di

zer que qualidade de imagem ê algo que possibilite obter toda

a informação necessária para o preciso diagnostico das condi-

ções em que se encontra o paciente.

A habilidade para'se extrair a informação re-

querida de uma imagem radiolõgica e altamente dependente do

contraste e dos detalhe fornecidos pela imagem. Contraste

de imagem é a medida de como estruturas adjacentes no pacien-

te-' podem ser distinguidas na imagem; e detalhe de imagemê uma

descrição de como a imagem pode retratar estruturas anatômi-

cas delgadas.

Desta forma, o conhecimento dos fatores que

possam influenciar a qualidade da imagem é importante,e podem

ser ilustrados pelo diagrama de bloco da figura I.I., onde os

fatores que influenciam a qualidade da imagem são evidencia-

dos^ ' . 0 diagrama da figura 1.2. também mostra os inúmeros

fatores que afetam a imagem para o caso específico da mama1 .

Diante de tantos parâmetros que podem influenciar a imagem
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radiolôgíca e antes de analisar quais parâmetros devem ser

• considerados em avaliações de imagens médicas seria oportuno

descrever algumas reflexões realizadas por Jaffe, em um dos

seus trabalhos mais recentes^ .

CondfçScs de Processamento
Teupo
Teaperatura
QUÍBÍC»

Condição do Processador

Varfeçies Geonctrfcas
Distância Filne Alvo
DUtincia Filue Objeto
DUtorcjo de Gcorsetri»
Distorção do Objeto

Condições de visão
Luz da Sa.la
Negttotcopio

Receptor da Inagen
Filue
Tela Filne
Tcia/contàto do Filce

Variação das técnicas
kVp
•A
Tempo
Tamanho do Ponto Focai
Exposição

Observação .
e

Jjjtcrprctaçío

FIGURA 1.1. - Diagrama de blocos representando os fatores que
influenciam a qualidade da imagem radiológica.

No passado, geralmente, acredit3V3-sp que as

propriedades de diagnostico de imagens médicas eram sinônimo

de icsolução espacial, portanto quanto mais alta fosse a Te-

solução espacial melhor seria a qualidade da imagem para diajg

nõstico, Atualmente, sabe-se que o conhecimento de apenas um
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FATORES ENVOLVID'OS NA PRODUÇÃO
DA IMAGEM DA MAMA

PONTO FOCAL

TAMANHO E
DISTRIBUIÇÃO 'TUBO DERAIOS-X1

I
(DISTÂNCIA PONTO,
FOCAL-OBJETO(

ESPECTRO DE
RAIOS-X

MATERIAL DO
ANODO

•FILTRAGEM E kVpi

I COMPOSIÇÃO E

SISTEMA DE REGISTRO

COMBINAÇÃO
TELA FILME

XERORADIOGRAFIA

PROCESSAMENTO
ARTEFATO
DEVIDO A

GEOMETRIA

VELOCIDADE
DO

SISTEMA

RESOLUÇÃO

CONTRASTE

RUÍDO

•[IMAGEM DA MAMA|«

CONTRASTE
DO

OBJETO

figura 1.2. Diagrama representativo dos fatores envolvidos

eih uma iruagem radiofirãííca. Caso específico pa-

ra a imagem da mamu (2)
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parâmetro, como referência de qualidade de imagem não é sufi-

ciente, pois a definição do .volume de *nfo*...ação diagnostica

ê complexa e pode somente ser parcialmente resumida* ' . A

função de transferência da modulação foi considerada por mui-

tos, como ura critério de avaliação, mas, agora,imagina-se que

esta única função não reúne subsídios suficientes para carac-

terizar completamente a utilidade e a capacidade de diagnõstji

co, de um sistema de imagem. Assim, para descrever e examinar

• a. possível utilidade de qualquer nova técnica,ê importante ca

tegorizar um novo sistema considerando o seguinte' ': (a) prjo

priedades da interação da radiação cozi o tecido; (b) limites

de .resolução teóricas e praticas; (c) alcance dinâmico de da-

dos; (d) fontes de ruído; (e) artefatos; (f) tempo de aquisi-

ção de imagem; Cg) número de imagens necessárias para um exa-

me completo e (h) exigências ou necessidades de arquivo. Embo

ra cada nova tecnologia possa ter respostas diferentes, para

cada uma destas ques*"es, tais parâmetros físicos oferecem in

formação de entrada para uma única porção da corrente de aqui-

sição de conhecimento, necessária para proporcionar o diagnóŝ

tico. A figura 1.3 e um diagrama esquemãtico mais completo

de cada degrau (processo cognitivo) de aquisição de conheci -

mento para se proceder o diagnóstico final. Pode-se notar que

os dois últimos degraus dependem inteiramente'do processo cog

*** nitivo, existente no observador humano. Embora, detecção e re

conhecimento sejam tratados no diagrama como se fossem inde-

pendentes, eles não podem realmente *er considerados entida -

des completamente separadas. Entretanto, pode - se salientar

que o processo inerente do reconhecimento que conduz â classî
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ficação final da doença pode ser considerado como a resultan-

te do processo de treinamento de uma educação médica e radio-

lõgira, enquanto, os degraus de detecção podem ser mais depen-

dentes da intensidade do sinal ou contraste e do ruído prescn
í 7")te na imagem1 '.

EXPOSIÇÃO

RECONHECIMENTO

DETETOR

Fonte
de

energia
objeto.

CÉREBRO
DO

MÉDICO

Amostra
do

sinal

Imagom
censorial

DIAGNOSTICO

mbínocud
ho-Ccrtbro

do Medico

Sistema
do

visão
Sistema

de
vídeo

Sistema
de 1 REGISTRO

imogem

VÍDEO

FIGURA 1.3 - Diagrama esquemático de seqllencia individual de

processos de imagem em diagnostico. Note que

alem da imagem no vídeo são necessários vários

passos da psicofisica visual.



-7-

Com base nesses fatos, nos últimos quinze anos,

a maioria dos países desenvolvidos não têm medido esforços pa-

ra a implantação de programas que garantam a qualidade da ima-

gem radiologica(8*9»10).

Ultimamente, a Organização Mundial da Saúde di-

vulgou um documento com o objetivo de orientar as autoridades

Internacionais no sentido de melhorar a qualidade do radiodiaj»

nõstico, visando com isto, diminuir a exposição do paciente e

os gastos desnecessários^ ' . Alguns trabalhos realizados em

serviços de radiodiagnóstico demonstram que muitos destes ser-

viços possuem instalações inadequadas, obtendo imagens de má

qualidade e submetendo o paciente ã exposições desnecessária -

mente elevadas. Nestes estudos, ficou evidenciado um número

muito alto, de até 401 de filmes rejeitados em serviços de ra-

diodiagnõstico e em alguns casos, 201 desses filmes, apresenta

vam baixa qualidade em conseqüência, provavelmente, do funcio-

namento deficiente de aparelhos *í£~ '.

Assim, a qualidade da imagem e altamente rele-

vante, pois imagens de baixa qualidade, ou que apresentem defi

ciências, podem dificultar a sua interpretação e conseqüente -

mente provocar diagnósticos errados ou inseguros, tornando-se

necessário em muitos casos a repetição do exame. Para que isto

seja evitado, é necessário a aplicação de um programa apropriia

do de controle de imagens radiolõgicas* ', 0 propósito de um

programa de garantia de qualidade (GQ) é o de produzir radio -

grafias de alta qualidade com mínimo custo e razoável exposição

ao-paciente* ' * . Um programa de garantia de qualidade

engloba: a) Administração de qualidade (AQ),ou seja,procedimen
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tos administrativos para garantir q.ie a a alj..'çõcs realizadas

sejam registradas e revi-sdas, estabelecendo rotinas para que

qualquer anomalia seja corrigida; b) Concrole de Qualidade(CQ)

que são avaliações de parâmetro*, dos vários componentes que

constituem o. sistema de produção da imagem radjoló-úc^u

A importar cia de se aplic .r um pro&íama He ga-

rantia de qualidade em radiodiagnóstico c evidenciado atrarís

de três importantes conseqüências: a) melhor qualidade ^e ÍBS-

gem proporcionando maior precisão no diagnostico; b) reduç&o

na exposição do paciente e c) redução nos custos.

Por outro lado, um dos aspectos de maior rele-

vância para se introduzir um programa de garantia de qualidade

é de se obter o apoio necessário para o desenvolvimento de tal

atividade, ou seja, convencer os responsáveis pola saúde, como

também os profissionais envolvidos, da importância de se im-

plantar tais programas rotineiramente.

Assim sendo, deve ser inicialmente aplicado um

esquema para demonstrar a eficiência da aplicação do programa

de'qualidade. Uma forma prática seria um levantamento dos fil-

mes perdidos e uma conseqüente avaliação dos gastos com filmes,

mão de obra e utilização de máquinas desnecessariamente,confor

me modelo apresentado nas tabelas 1,1, 1.2 e 1.3 relativas

a trabalho que está sendo realizado no Hospital de Clínicas de

Ribeirão Preto. Desta forma, serã mais fácil convencer os res-

ponsáveis pelas Instituições que é compensador investir em

equipamentos e salários para o desenvolvimento de programas de

garantia de qualidade' ' . Outra conseqüência do programa

de garantia de qualidade é a redução da exposição ao paciente
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TABELA 1.1

Causas dá rejeição de fibnes

FaJha na Exposição C
E

Falha no Ibsicionanento .

Mcviaento do Paciente

Revelação

Aproveitáveis

Total de Filnes Rejeitados

Total de Exposições Rejeitadas

C - Clara E - Escura

Crianças

69 (22t)
49 (161)

24 ( « )

98 (311)

:3 (101)

42 (131)

315

332

Adultos

161 (25»)
2i (331)

129 (201)

40 ( 61)

54 ( 8 1 )

59 ( 91)

657

763

TOTAL

230 (241)
253 (261)

153 (161)

138 (141)

87 ( 91)

101 (101)

942(1001)

1.095

Número de

9.716

Núnero de
Films
Utilizados

25.952

TABELA

riúmero nédio
de Fibes /
Exaaes

2,67

1.2

NÚKTO Exposi
ção Aplicada

44.282

Número de
Filmes Re
jeitados

972(3,721)

Niiacro de
Exposição
Rejeitada

1.095(2,511

S . tipos üe
Ifot ivo^^ 1" 6 5

perda ^"^^

F. R^eitados

F. Velados

F. hão Impres-
sionados

WftL

Prejuízos cm ORTN

"Í8X24

285

32

54

378(321)

7.5

TABELA I . 3

24X30

350

13

21

384(33'»)

11,8

30X40

119

2

2

123(10C]

9,6

SSX33

70

8

3

81(71)

6.7

35X43
#

106

6

1

113ÍU)

8.9

10X10

42

9

56

107(9',)

3,3

TOTAL

972

70

137

1.175

48,0
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devido principalmente: a) diminuição no número de filmes reptí

tidos, b) colimações e qualidade de feixe mais apropriados.

Dependendo 4a Instituição, à combinação destes

fatores possibilitará uma redução de até 251 nas exposições

de pacientes e em alguns casos particulares além de 1001 * \

Outro exemplo a ser citado é a avaliação que vem sendo desen-

Í22 23Í

volvida^ ' * em Radiologia Oral onde radiografias são obti-

das numa faixa, com pontos extremos, de 0,1 à 4 raSv (100 à

4000 mR) sendo que utilizando aparelhos ajustados e técnicas

de revelação adequada se consegue radiografias de igual ou me-

lhor qualidade com exposições aproximadas de 0,4 ou 0,5 mSv

(400 ou 500 mR).

Finalmente, a aplicação de um programa de GQ cqn

tribui para a melhoria da imagem radiolõgica. Embora a qua li da.

de da imagem dependa de fatores físicos como densidade,contras^

te, latitude, resolução e ruído, o radiologista s>? baseia em

sua percepção para avaliar a qualidade da imagem. Assim, radio

grafias de pacientes são muitas vezes utilizadas como uma for-

na de verificação de controle de qualidade. Entretanto, deve

ser salientado que a imagem radiolõgica não pode ser utilizada

como única forma de controle de qualidade, pois radiografias

consideradas aceitáveis podem m tas vezes serem obtidas,mesmo

que elementos isolados no sistema estejam operando fora de seus

limites de aceitação. Um exemplo típico seria: "a revelação de

um filse inadequadamente pode ser compensada pela elevação,

não aceitável, da exposição". Por outro lado,radiografias ina-

ceitáveis podem resultar de uma variedade de fatores que in-

cluem movimento do paciente, erro no posicionamento, seleção
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de técnicas impróprias e problemas relacionados com o equipa-

mento. Assim, uma revisão dos filmes rejeitados deve ser rea-

lizada periodicamente para identificar a magnitude do proble-

ma e determinar suas causas. Da mesma forma, quando uma radio

grafia não alcança sua melhor qualidade deve ser questionado

quanto a suficiência desta radiografia estar ou não dentro

dos padrões aceitáveis de se conseguir um bom diagnóstico. .A

repetição de um exame radiológico, com o objetivo de alcançar

uma radiografia de ótima qualidade, não deve ser frequentemen

te necessária, pois deve-se 'avaliar em termos de risco e ben£

fício1 ' antes de ser solicitado um novo estudo radiológico.

Uma forma mais precisa e que evita a irradia-

ção desnecessária de pacientes, é a utilização de fantomas,

dispositivos simuladores de tecido e órgãos. Assim, existem

duas espécies de dispositivos que podem ser utilizados em ava

liaçôes de equipamentos* ' ' - e controle da imagem radiol<>

gica lZ5'Z6J: a) Dispositivos que permitem a avaliação de um

ou mais parâmetros que influenciam a qualidade da imagem e

detecção de falhas do funcionamento em aparelhos de raios -X.

Estes dispositivos são utilizados em inúmeros testes de avalj.

ação. A principal utilização é na: avaliação de processadoras

de filmes^1'18); sensitômetro^17'19' e densitômetro;avaliação

de quilovoltagenTde tubo de raios-X; dispositivo de kVp; Wis-

.consin lZ8^; cunha de Stanton * '; determinação do tamanho

de ponto focai; avaliação de tempo e mAs; coHmação e alinha-

mento vertical; resolução de baixo e alto contraste, contato

tela-íilmc e finalmente avaliação da'intensidade e qualidade

do feixe ãc raios-X.



b) Fantornas simuladores deórgãos ou estruturas do corpo.exem-

plo, fantoma mamogrãfico de Wisconsin* ', os quais são radio

graficamente similares aos referidos órgãos. Estes dispositi-

vos podem ser utilizados para verificar o real desempenho dos

sistemas de produção de imagens radiológicas, através de uma

avaliação quantitativa, proporcionando ao médico visualizar

minúsculas estruturas, que é o caso específico das microcalej.

ficações na mama, avaliando o poder de resolução do equipamen

to.

Pela experiência adquirida,nos últimos dez anos

de trabalho ligados i Física Radiológica e, em particular â

Física de Radiodiagnostico pode ser concluído que' os passos

necessários para organizar um programa de garantia de qual ida

de em radiodiagnostico se resume na seguinte seqüência lógica:

I - Em relação ao programa de garantia de Qualidade:

a) Ao iniciar um programa GQ deve-se primeiramente obter

a aceitação e principalmente suporte para desenvolve -

Io adequadamente;

. • b) a melhor forma de se conseguir o aval da administração

e dos profissionais envolvidos, é demonstrar quantita-

tivamente a perda e a taxa de filmes refeitos no servj_

ço ie radiologia;

c) este levantamento será útil também para demonstrar a

validade da aplicação do programa. Na a'nalise das cau-

sas de má qualidade da imagem c consequentemente perda

de filmes devera ser levado em conta: problemas de po-

sicionamento, movimento, ajuste c funcionamento do npa

relho, processadora de filmes, etc;
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d) o resultado final obtido servirá de base para a concr£

tização da aplicação rotineira d** programa de GQ;

e) cada Instituição deve introduzir programa de garantia

de qualidade que «ais se adapte as suas necessidades;

f) a aplicação do programa depende do estágio em que se

encontra a Instituição. A garantia de qualidade,lógica

mente dependerá da seleção correta dos equipamentos,da

instalação adequada dos mesmos e finalmente da fase de

operação;

g) a responsabilidade da garantia de qualidade deve ser

da adninistração da Instituição que pode delegar esta

responsabilidade a um físico médico treinado para apH

car os testes necessários,' avaliar os resultados e pro

videnciar as correções necessárias;

h) todo aparelho novo instalado ou qualquer aparelhagem

revisada, deverá passar por testes de aceitação;

i) os testes de rotina, propriamente dito, c a parte es-

sencial de atividades pára garantia de qualidade, .onde

deve ser definido os parâmetros mais importantes a se-

rem avaliados como:

r funcionamento do gerador de raios-X;

- dispositivos limitantes de feixe;

•- receptores de imagem radiolõgica;

- sala escura e processadores de filme;

- os equipamentos de visualização;

- avaliação da resposta do aparelho como simuladores

de tecidos ou órgãos.
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j) deve ser estabelecido a freqüência da rotina de ava-

. • liação, bem. como as técnicas a serem utilizadas;

fc) avaliação dos resultados de testes de rotina.Isto é

importante no sentido de se aplicar qualquer medida

corretiva.

II - Em relação ã administração de qualidade é importante se

registrar para futuras comparações e responsabilidades

as seguintes informações:

a) pessoas responsáveis pela aplicação da garantia de

qualidade e manutenção;

b) parâmetros a serem avaliados e as respectivas fre-

qüências de aplicação;

c) padrões e critérios para a qualidade de imagem;

d) técnicas a serem utilizadas nas avaliações dos diver

sos parâmetros;

e) avaliações dos resultados dos levantamentos realiza-

dos; •

f) registro das correções aplicadas no aparelho,

Logicamente, para a aplicação de uma supervi -

são de um programa de garantia de qualidade, haverá necessida-

de de:

1. apoio legai;"'

2. folhetos c manuais para o ensino e aplicação dos conceitos;

3. desenvolvimento de dispositivos a serem utilizados nos refe

ridos programas;

4. pessoal treinado; *

5. equipamentos e dispositivos;

6. manutenção dos equipamentos.
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Após este levantamento genérico das condições

em que se encontra, no contexto internacional,a qualidade dos

serviços de radiodiagnostico, pode-se dizer que no Brasil a

Física aplicada ao ridiodiagnóstico obteve ucia significativa

evolução nos últimos anc* com o surgimento de novos grupos de

Física trabalhando especificamente nesta área. Logicamente,

nos próximos anos, esta evolução será bem maior, pois os õr-

gaõs governamentais já estão imbuídos da importância - d e se

preservar a população dos efeitos biológicos, devidos ã radi£

ção ionizante.

Assim, visando a evolução do controle de qua-

lidade da imagem e da exposição em radiodiagnostico, houve a

necessidade do desenvolvimento de instrumentação com tecnolo-

gia própria. Isto, além de proporcionar o desenvolvimento de

Recursos Humanos específicos, está possibilitando a constru -

ção de vários dispositivos a serem utilizados em Serviços de

Radiologia t 2 8 » 2 9 » 3 0 ) . Portanto, neste trabalho serão apresen

tados algumas destas contribuições que visam o controle de qua

lidade em radiodiagnostico.
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NOÇÕES DE FÍSICA RADIOLÕGICA

II.1 - Produção de feixes de raios-X.

O raio-X foi ocasionalmente descoberto por

Wilhelm Conrad Roentgen, en 08 de novembro de 1895. Raios-X

fazem parte de um grupo de radiação conhecida como radiação

eletromagnética, da qual, a luz é a forma mais conhecida. Rai-

os-X jão produzidos pela conversão de energia quando elétrons

de alta velocidade interagem com o átomo do ânodo. Logo apôs

a descoberta, visando melhorar a sua eficiência, foi construí-

do um tubo de raios-X. Atualmente, fica difícil de conceber

que, Rocbtgen, com os equipamentos que dispunha, conseguisse

produzir uma radiografia satisfatória da mão de sua esposa. Os

primeiros tubos de raios-X possuíam correntes muito baixas,

distâncias alvo-filme muito longas e consequentemente, era ne-

cessário a utilização de tempos de exposições muito longos.

Os principais componentes de uma moderna unida,

d* de raios-X são: a) um filamento como fonte de elétrons; b)

ura espaço com vácuo adequado para que os elétrons atinjam al-

ters velocidadesf'c) um alvo, ou ânodo, no qual os elétrons poŝ

san interagirem para produzir raios-x; e d) um alto potencial

passivo para acelerar os elétrons, conforme representado na

figura 1. É importante ressaltar que em um tubo de raios-X o

.númejo de elétrons acelerados em ("iréção ao ânodo, dependem da

temperatura do filamento, é a energia maxima do fóton do raio-
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X'produzido, e fixada pela voltagem de aceleraçã", ou seja, p£

Ia quilovoltagem de pico. Na maioria dos tubos de raios-X mo-

dernos, o cátodo é feito de um fio de tungs.tênio bobinado.Quan

do o ânodo é conectado à diferença de potencial de 10 Volts,

uma corrente de 2 à 5A flue no filamento, elevando sua tempera

turâ que pode variar dè 2200 â 33709C.

Por outro lado, a intensidade de feixe de rai-

os-X produzida, quando os elétrons interagem com o ânodo, é

altamente dependente do tipo de material que é feito o ânodo.

Geralmente, quanto maior for-o numero atômico do alvo, maior

serã a eficiência de produção dos raios-X. Outra cara: „.'..-ci-

ca importante é a de que o ponto de fusão do material dev, ser

alto, pois na produção de raios-X, aproximadamente 99) ,-1a ener

gia cinética dos elétrons é dissipada em calor. Desta forma,

o material mais utilizado na fabricação dos ânodos é o umgs-

tênio, cujo número atômico é 74, e o seu ponto de fusão é ao

redor de 3400»C.

A corrente de elétrons que atinge o alvo va-

ria de 100 a 500mA, e em aparelhos mais modernos já se conse -

giíe correntes acima 1000mA. isto faz com que a potência libera

di. na superfície de choque do alvo atinja altos níveis. A po-

tência do alvo de vim tubo de raios-X, com corrente de IA ope-

Tando a lOOkV é iguai a lOOkW. Desta potência, aproximadamente

11, aparece na forma de raios-X, o restante comb calor. A ra-

zão entre a energia que se transforma em fõtons de raios-X e a

energia que se transforma em calor c dado aproximadamente por

1O~9ZV, onde Z é o número atômico do alvo e V é a voltagenr '.

Em um tubo de raios-X esta potência é concentrada em uma ãrea
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muito pequena, poucos, milímetros quadrados, podendo portanto

facilmente alcançar um super aquecimento. Este elevado aqueci-

mento pode trazer uma variedade de problemas, como a vaporiza-

ção de tungstênio modificando.as condições do tubo; diminuição

na eficiência de produzir raios-X e a conseqüente . diminuição

de vida, e podendo em condições extremas fundir o alvo.

Outro parâmetro fundamental nos tubos de rai-os

Xe o seu ponto focai. Os elétrons liberados do filamento são

repelidos pelo cátodo que é negativo e atraídos pelo ânodo que

é positivo, e desta forma deixam rapidamente o ânodo.Estes elé

trone atingem o ânodo e são absorvidos ,. depositando sua ener-

gia na região de choque do ânodo. A menor região do alvo, em

que os elétrons são absorvidos e se dá a produção de raios - X

é chamada de ponto focai. Entretanto, devido ao fato de que os

elétrons são todos carregados negativamente, eles se repelem

entre si, quando são acelerados do cátodo até o ânodo. Conse-

quentemente, a corrente de elétrons sofre uma dispersão nas

proximidades do ânodo. Esta dispersão é indesejável pelo fato

de aumentar o tamanho do ponto focai. Para reduzir a dispersão

do feixe de elétrons uma capa focalizadora«usualmente feita de

molibdênio, é colocada atrás do filacente. Esta capa focaliza

os elétrons sobre uma área do ânodo na forma e tamanho deseja-

do. ""

A maioria dos tubos de raios-X utilizados em

radiodiagnõstico contém dois filamentos, um maior do que o ou-

tro, figura II.1. Os dois filamentos são montados lado a lado

na capa íocalízadora. Em tubos de dois filamentos, o menor faz

com que os elétrons atinjam apenas uma pequena região da sec-
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çío dc choque no inodo, e cot isto se diz que os fôtons de

raios-x emerge» de U M ponto,focai pequeno ou "fino".EM geral,

os filamentos menores são utilizados quando há necessidade de

imagens de mais alta qualidade. Entretanto, o filamento menor

pode fornecer um numero limitado de elétrons e seu uso fica

restrito is pequenas correntes de tubo. Quando hã necessidade

de correntes de tubo mais altas e tempos de exposições mais

curtos deve ser utilizado os filamentos maiores, ainda que

estes forneçam pontos focais maiores. 0 filamento utilizado é

freqüentemente deteminado automaticamente pela corrente de

tubo selecionada. Em 1918, foi encontrada uma forma para au -

mentar a área sobre o alvo atingida pelos elétrons para evi-

tar d super-aquecimento, sem diminuir a nitidez da imagem.Es-

ta técnica chamada de princípio de linha focai é ilustrada pe

Ia figura II.2. 0 tamanho e forma do ponto focai são determi

nados pelo tamanho e forma do feixe de elétrons quando estes

atingem o ânodo. Esta forma é determinada pela dimensão da es-

piral de tungstênio do filairento, formato de capa focalizado-

ra,' e pela posição do filamento na mesma. Devido a angulação

do alvo, o ponto focai projetado é menor do que a ãrea atinji_

da pelos elétrons no ânodo. 0 ângulo do ânodo depende da finji

lidade, e varia entre 6 à 20*. Por causa desta angulação,fi-

ca evidente que "o tamanho do ponto focai efetivo,ou aparente,

é consideravelmente menor do que o ponto focai real. Os tubos

mais novos com pontos focais de 0,3 mi podem utilizar um angu

Io de ânodo de apenas 6» C2»3»4^. Tais ângulos permitem a uti

lizaçao de maiores arcas do alvo para* o bombardeamento,portan

U maior, dissipaçao de calor, e ainda alcança um pequeno ta-
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•anho de ponto focai aparente.'Entretanto, do ponto de vista

. prático, há um limite para se decrescer o ângulo do ânodo e

para radiografias em radiodiagnostico, tomadas a 1 metro, e

usualmente o ângulo do anodo não são menores do que 159. Ta-

•aniio do ponto focai é tomado em termos do ponto focai aparen

te ou projetado e comumente são empregados os tamanhos de 0,3

mm, Ó,6mm, 1,0mm, 1,2mm e 2,0mm.

Fonte di oito
VoHoptn»

corrtnte do tubo

Alvo do
Anodo

copo dt focolizoçSo

Filomento do Filamento do
ponto focol ponlo'focol
pequeno «ronde

FIGURA II.1 - Componentes básicos de uma unidade de raios-X.Os

números e letras representam respectivamente: 1)

fonte de alta tensão; 2) Corrente do tubo;3)tubo

de raios-Xi onde: a) ânodo; b) envólocro de vi-

dro; c) capa focalizadora; d) rotor; e) suporte

do rotor; f) filamento;^ g) bobina do estator; h)

* ' suporte do catodo; 4) vista ampliada de secção

.. • reta do ânodo; 5) catodo ampliado visto de íren-

'" . " . ' t e . '' .. ••
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II .2 - Em (a) pode se ver a vista lateral do cátodo e

anodo de um tubo de raios-X com Snodo giratório;

em (b) uma vista ampliada do ânodo onde pode se

ver que devido o princípio da linha focal a área

relativamente grande do alvo atingida pelos elé-

trons -se transforma numa área bem menor,ou seja,

no ponto focai projetado.

Outro fato importante nos projetos para impe-

dir o superaquecimento de ânodos foi o desenvolvimento, por

Bouwers em 1930, do ânodo giratório como evidenciado pela figu

ra II.2. Normalmente, a taxa de rotação do ânodo ê 3600 rpm e

o calor e dispersado através de uma área bem maior, quando o

anodo gira. A habilidade do tubo de raios-X alcançar altas emis_

soes de raios-X e limitada pelo caloT gerado no ânodo.Assim, o
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.propósito do Inodo giratório é õ de dispersar o calor produzi-

do durante uma exposição sobre uma extensa área do ânodo.

Convém salientar também, o efeito anódico res-

ponsável pela não uniformidade da intensidade do feixe de rai-

os-X que deixa o tubo de raios-X. Esta intensidade depende do

ângulo, no qual, os raios são emitidos do ponto focai. Os elé-

trons penetram uma certa espessura na superfície do ânodo e os

fótons de raios-X são liberados a uma certa profundidade. Os

fótons emergindo a ângulos extremamente pequenos em relação â

superfície do ânodo, sofrem »ma maior atenuação, por percorrer

uma maior trajetória no material do ânodo *• '. Devido a maior

filtragem, a distribuição espectTal desta radiação apresenta

uma wenor intensidade e uma maior energia efetiva do que a ra-

diação que emerge a ângulos maiores, conforme mostrado na figu

ra II.3. Três aspectos clinicamente importante do efeito anódi

co derem ser ilustrados: Primeiro, a intensidade de exposição

MEADO
ANODO -

PROFUNDIDADE DA
PENETRACA'0 DO

ktV k«V

FIGURA 13«3 r A intensidade de radiação e a distribuição de enejr
gia varia com o ângulo sólido devido ao efeito de
inclinação do ânodo.
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no filme do lado dp ânodo do tubo de raios-X é significantcmen

te me»or, do qúe^sobre o lado do cátodo. Estte fator pode ser

utilizado para se obter densidades balanceadas em radiografias

de partes do corpo de espessuras ou densidades diferentes. Sc^

«undo, pode-se notar que. os efeitos anõdicos sir Ticnos pronun-

ciados quando se usam maiores distâncias foco-filme. Terceiro»

para usa mesma distância foco-filme quanto menor for o filme

menor será o efeito anódico.

Raios-X são gerados através de dois diferentes

processos quando os elétrons, a alta velocidade, perdem ener -

gia no alvo do tubo de raios-X. Um destes processos envolve a

reação dos elétrons com o núcleo do átomo de tungstênio, ou se

ja quando um elétron passa nas proximidades do núcleo, a carga

positiva do núcleo age sobre a carga negativa do elétron. 0

elétron é atraído para o núcleo e com isto é desviado de sua

direção original. Assim, o elétron perde energia e é retardado

quando varia de direção. A energia cinética perdida pelo elé-

tron é emitida diretamente na forma de um fóton de radiação.

A radiação produzida desta forma é denominada "bremsstrahlung"

que significa radiação de freamento. Esta radiação é também

denominada de radiação branca pelo fato de ser análoga ã luz

branca. A figura II.4 é uma representação esquemãtica da

produção de "bremsstrahlung". 0 outro processo resulta quando

elétrons em alta velocidade, bombardeiam o alvo. A remoção de

um elétron de um átomo de tungstinio faz com que o átomo tenha

um excesso de carga positiva, e assim, o átomo torna-se um

fon fositivo. No processo para retornar ao seu estado normal,o
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F*l»« tft Rows X

Elf Iron

FIGURA II.4 - Representação esquematica da produção de

"Bremsstrahlung".

átomo ionizado de tungstênio emite radiação com comprimento de

onda dentro da faixa de raios-X. Raios-X produzidos desta for-

ma são chamados raios-X característicos, pelo fato de que o

comprimento de onda dos raios-X produzidos ê uma característi

ca do átomo ionizado. A figura II.5 representa a ejeção de um

elétron da camada K de um átomo de tungstênio. A energia de

ligação de um elétron na camada K de tungstênio é ao redor de

70 keV. Portanto, um elétron do cátodo deve ter energia maior

do que 70keV para ejetar o elétron de sua orbita na camada K.

Apôs o elétron energético utilizar 70 kev de sua energia para

ejetar o elétron da camada K, s energia restante será comparti

lhada entre os dois elétrons. Nesta situação,ambos os elétrons

deixam o átomo. 0 átomo de tungstênio ionizado fica instável

e o elétron-da cama K. 5 rapidamente substituído, por um ele -



tron da camada L. Entretanto, esta substituição pode ser efe-

tuada por elétrons vindo de outras camadas do átomo.0 elétron

na canada L terá energia maior do que o elétron na camada K. Na

transição da camada L para a camada K, o elétron libera o ex-

cesso de sua energia. A energia cedida pelo elétron da camada

L é irradiada como um único foton de raios-X. No tungstênio, a

energia deste foton de raios-X é aproximadamente 59keV. Para o

tungstênio, a energia deste foton de raios-X sera sempre a mes

•a, independentemente da energia do elétron energético inciden

te. Assim, a energia do foton de raios-X é wna "característica"

da camada K do ãtomo de tungstênio. Isto está ilustrado na fi-

gura II.5. Assim, se um fõton de raios-X é emitido quando um

elétron passa do nível L para o nível K é chamado de raios-X

característico K , e se emitido quando um elétron passa da ca-

ti ®J;
S::::-*

Roioi X
- eoroí»erí«i«co

FIGURA II .5 - Produção de raios-X caracter ís t icos .
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•ada M para a camada K é denomrjiado raios-X Kfi. A figura II.6

representa um espectro de raios-X típico, evidenciando a ener-

gia do raios-X característico de tungstênio sobretudo sobre o

espectro contínuo (brcfflsstrahlung). Muitos dos fótons de raios

-X de mais baixas energias produzidos são absorvidos pelas pa-

redes da ampola de vidro, representado pela linha interrompida.

Na figura II.6, os raios-X característicos a^ (59,3 keV) e a,

(57,9keV) originam da transição dos elétrons da camada L para

a camada K. 0 Bj (67,2keV) resulta de uma transição da camada

M para a camada L e i , (69 keV) de uma transição da camada N

para a camada K. Raios-X característicos são pouco utilizados,

exceto em mamografia, que será discutido no capítulo III. A fi

gura II.7 representa um espectro de raios-X para tubo com ano-

do de molibdênio.

Sem Filtrog#m

(no vdeuo)

"O 6 -

RodioçSo eoroc1erí*1ico-K

Toton de Enerqio

, Moximo

40 60
ENERGIA 00 FOTON (KeV)

FIGURA II.6 > Espectro de radiação "Bremsstrahlung" e caracte-
%•?-• t - *A/\ An tnnactnnín
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FIGURA II.7 - Espectro de "adiação "Bremsstrahlung" e caracte-

rística para ânodo de Molibdênio.

II.2 - Interações básicas entre fótons de raios-X e a matéria

0 maior trunfo dos raios-X, em termos de diag-

nóstico, esta no fato de não ser igualmente absorvido por to-

dos os materiais. Materiais contendo elementos mais pesados,

caso do osso, são mais absorventes do que materiais contendo

elementos mais leVes, caso da gordura ou músculo.

Na interação de raios-X com a matéria, muitas

vezes os fótons são absorvidos, enquanto outras vezes eles são

meramente espalhados. Quando os fótons são absorvidos,eles são.

completamente removidos do feixe de raios-X e assim,deixam de

existir. Ao passo que, quando são espalhados, eles são dcfletj_

dos aleatoriamente e com isto,não levam nenhuma informação útil.
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Desta forma, na faixa de energia .utilizada em radiodiagnóstico

duas formas de interação são básicas, ou seja, o efeito foto-

elétrico t o espalhamento compton.'

0 efeito fotoeletrico, conforme está represent^

do na figura II.8, ocorre quando o fóton de raios-X transfere

toda a sua energia ao elétron que então, escapa do átomo.

Foto elttrico

Rodioção
coroctert'slico

••

Ion positivo

FIGURA II.8 - Raios-X perde energia através do efeito fotoele-
trico. Neste efeito, toda energia do fôton é ce-
dida ao elétron.

A maior parte da energia do fóton é utilizada para superar a

energia de ligação do elétron e o excesso é transformado em

energia cinética do elétron. 0 elétr&n após liberar-se,desloca

-se no espaço como um fotoeletrico, o qual sendo um íon negati

vo ê quase que imediatamente absorvido, pois partículas carre-

gadas têm pouco poder de penetração. Ó átomo permanece com uma
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lacuna na órbita K, apenas por alguns.instantes, pois havendo

^•nização, o átomo fica num estado excitado e volta ao seu es-

tado fundamental pelo preenchimento da lacuna por um elétron

de outra camatfa. Quando o elétron cai para a camada K.ele libe

ra energia na forma de um fóton de raios-X. A quantidade de

energia liberada c característica de cada elemento, e a radia-

ção produzida pelo deslocamento de elétrons dentro de um átomo

é chamada de radiação característica. Quando a lacuna da cama-

da K é preenchida por um elétron de outra camada do mesmo áto-

mo, este permanece como um Ion positivo. Portanto, o produto

final dp um efeito fotoelétrico será" sempre radiação caracte-

rística, um íon negativo e um íon positivo.

A probabilidade de ocorrer uma reação fotoelé-

trica está ligada a três normas básicas: a) 0 foton incidente

deve ter energia suficiente para superar a energia de ligação

do elétron. Por exemplo, a energia de ligação de um elétron da

camada K do iodo é 33 keV, enquanto que do chumbo é 88 keV, aj>

sim de 33 a 88keV UM foton de raios-X pode liberar um elétron

da órbita K do iodo, mas não consegue liberar do chumbo; b)

Uma reação fotoelétrica é mais provável quando a energia do fo

ton de raios-X for ligeiramente maior do que a energia de liga

ção do elétron. Um fóton de 34 keV é muito mais provável rea-

gir com um elétron"3a camada K de iodo do que com um foton de

lOOkeV. A probabilidade de uma reação fotoelétrica decresce

drasticamente com o aumento da energia. 0 efeito fotoelétrico

é inversamente proporcional ao cubo da energia; c) A probabi-

lidade de UB elétron ser envolvido em uma reação fotoelétrica

cresce com o numero atômico. A energia de ligação cresce com
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o" numero atômico. A maioria das interações fotoelétricas ocor-

rer na canada K, «m elementos de menor número atômico.porque a

canada K contém elétrons de maior energia de ligação.Sendo que

elementos de maior número atônico possuem elétrons com maior

energia de ligação, eles são wais prováveis de sofrer intera -

ções fotoelétricas. Assim, a probabilidade de acontecer uma in

teração fotoelétrica cresce rapidamente, quando o número atô-

nico cresce, ou seja, é diretamente proporcional ao cubo do nu

nero atômico.

0 efeito compton ou radiação compton e o princj_

pai responsável por quase toda radiação r^palhada encontrada,

en radiodiagnostico. A figura II.9 mostra um esquema desta re£

ção. Um fõton incidente com uma energia relativamente alta atiri

ge um elétron livre da última camada ejetando-o de sua órbita.

0 fõton é defletido pelo elétron, desviando de sua trajetória

original e transformando-se em uma adiação espalhada. 0 fõton

sempre retém parte de sua energia original.

Elétron líberodo

Foton espalhado

0
. v v / 9 i Ion Positivo

s

FIGÜ1A. SI.9 - Raios-X perde energia através do efeito compton.

Desta forma,parte da energia é cedida ao elétron

e parte continua no fôton espalhado.
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Esta reação produz um par de íon, ou seja,um át£

no positivo e um elétron negativo;

A probabilidade de una interação compton depende

d» número total de elétrons do absôrvedoT, o qual, por sua vez,

depende de sua densidade e do número de elétrons por grama. To-

dos os elementos contém aproximadamente o mesmo número de elé-

trons por grama, independentemente de seu número atômico *• .

Portanto, o número de interação compton é independente do núme-

ro atômico do absorvedor. Entretanto, a probabilidade de aconte

cer uma reação, depende da energia da radiação e da densidade

do absorvedor. 0 número de reações diminui paulatinamente, com

o .crescimento da energia do fõton, tal que a probabilidade de

um fõton de mais alta energia atravessar o corpo humano e mai-

or do que um fôton de energia baixa.

Sendo que as interações compton ocorrem com elé-

trons livres seria prudente defini-las mais precisamente. Mm

elétron pode ser considerado livre, quando sua energia de liga-

ção for um pouco menor do que a energia de ligação do fóton in-

cidente. Tendo em vista que as energias dos fótons utilizadas

em radiodiagnõsticò variam de 10 a 150 keV, em elementos de al-

to número atômico, somente os elétrons das últimas camadas são

consideradas livres. Entretanto, para elementos de baixo número

atômico, como é cTcaso dos tecidos moles, todos elétrons podem

ser considerados livres, pois inclusive os elétrons das órbitas

X são ligados com energias menores do que lkeV.

Além destas duas formas de interação com a mate

tia, existem outras três, ou seja, espalhamento coerente, produ

çio de pares e foto desintegração. Espalhamento coerente são as
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interações em que a radiação e submetida a uma variação de di-

rtção sem perder energia,, ou seja, o comprimento de onda perma

nece constante. Ha dois tipos.de espalhamento coerente, o espja

lhamento át Thomson e o espalhamento Rayleigh. No primeiro,ap£

nas um elétron é envolvido na interação e o segundo é o resul-

tado de una interação onde todos os elétrons do átomo são en-

volvidos. Está forma de interação ocorre com uma freqüência

muito baixa e embora ocorra na faixa de energia de radiodiag -

nóstico, não influi na produção de imagem.

As outras duas formas de interação não ocorrem

nesta faixa de energia. Tendo em vista que elas não são impor-

tantes e» radiodiagnõstico, serão discutidas superficialmente.

Na produção de pares, um fõton de alta energia ao interagir

com o núcleo de um átomo desaparece, e sua energia é transfor-

mada em matéria na forma de dois corpúsculos. Um é um elétron

convencional, o outro ê um positivo, ou seja,una partícula com

a mesma massa do elétron, mas de carga positiva denominada de

positron. Sendo que, a massa de um elétron é equivalente a

0,51MeV « a produção de par produz dois elétrons, este tipo de

interação só se processa se a energia do fõton for superior a

1,02 MeV.. .

No caso de fotodesintegraçao, uma parte do nú-

cleo de um átomo é ejetado por um fõton de alta.energia.A por-

ção ejetada pode ser um neutron, um proton, uma partícula alfa

ou um grujo de partículas. 0 fóton deve ter energia suficiente

para sobrepujar as energias de ligações nucleares da ordem de

7 a 15MeV.

Confprme já foi dito, tendo em vista que tanto
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o efeito de produção de pares, coao o de fotodesintegração ocor

rem a energias be» maiores do que as energias utilizadas em ra-

diodiagnóstico, estas interações não são importantes em radiolo

gia clínica. Através da figura 11.10, pode-se notar que somente

os .efeitos fotoelétriro e de espalhaaento compton ir.teragem na

faixa de energia.

10 IO* IO* IO4 10*
E»«r«ro «o Fíton (k«VJ

FIGURA 11.10 - Coeficiente de atenuação de «assa para água na

. ' faix& de 10 a 105keV.

II.3 - Conceito de atenuação e a forma de medi-la

Um feixe de raios-X pode ser caracterizado tan-

to pela sua qualidade, como pela sua quantidade. A quantidade

está ligada ao número de fótons no feixe e a qualidade a sua e-

nergia. A intensidade de um feixe é o produto do número de fõ-

tom pela sua respectiva energia, assim sendo, a intensidade d£
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pende tanto da quantidade como da qualidade. Desta forma,pode-

se definir atenuação como sendo a redução na intensidade de um

feixe devido a absorção ou a deflexão de fótons quando o feixe

atravessa a matéria. A atenuação depende também da qualidade e

quantidade dos fótons em um feixe, pois ela é uma forma de me-

dir una variação na intensidade do feixe.

Quando a radiação é monocromática uma redução

na intensidade seria simplesmente uma redução no numero de fó-

tons no feixe, RIS para o caso.de uma radiação policromática,o

assunto, fica muito mais complexo. Feixes de radiação policromjí

tica contém um completo espectro composto de fótons de várias

energias, veja figura S, onde a maior parte energética é de-

teminada pela quilovoltagem de pico (kVp) utilizadas para ge-

rar o feixe. Em geral, a energia média de uma radiação policr£

mática está entre um terço ou um quarto de sua energia de pico.

Um feixe de lOOkVp tem uma energia média de aproximadamente 3O

keV. Logicamente, que dependendo da filtragem, estes limites

poderão sofrer variações.

í Quando uma radiação policromática atravessa um

absorvedor os fótons transmitidos sofrem uma variação tanto na

qualidade, como na quantidade. O número de fótons decresce po_r

que alguns são d&fletidos e absorvidos do feixe. Assim.no con-

ceito de quantidade independe se a radiação é monocromática ou

policromática, como pode ser visto na figura II.11.Entretanto,

em contraste com a radiação monocromática onde a qualidade do

feixe não varia, a qualidade do feixe.para radiação policromá-

tica também varia, figura 11.11. A qualidade do feixe varia

porque os fótons de mais baixa energia são mais facilmente ate
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nuados do que fõtons de mais alta-energia. Quando os fótons de

«ais baixa energia são removidos do feixe, a energia efetiva

dos fõtons remanescentes cresce. Na figura 11.11, pode-se no-

tar que a inclinação inicial da curva é" mais íngreme.pois mui-

tos, fótons de menor energia sao atenuados pelos primeiros cen-

tímetros de água. Finalmente, a inclinação da curva vai se to£

nando similar a inclinação para um feixe monocromático a medi-

da que a energia efetiva da radiação policromática se -aproxima

de sua energia de pico.

Radia ç5o
Monocromático
d* i»o k»V

Rgdiaçfo
/'Policromoticg

dt too kVp

4 B 12 16 20
CENTÍMETROS DE AttM

FIGURA 11.11 - Curva comparando a atenuação de uma radiação p£

licromática com uma monocromática. Pontos 1 e 2
m

representam respectivamente 1^ e 2- camada s<s

mi-redutora para radiação policromática; la e

2a representam a camada semi-redutora para rad_i

ação monocromática.
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Um método simples de se medir a atenuação de

sm feixe de raios-X pode ser esquematizado confome figura 12.

UB feixe de raios-X devidamente colimado produz um feixe es-

treito que incide em um detetor de raios-X. A intensidade do

feixe antes de ser atenuado c IQ. Quando folhas de qualquer

•aterial são introduzidas no feixe, a intensidade I decresce

exponencialmente, confome mostra a figura 11.10. A equação

exponencial que descreve a curva de atenuação para UB feixe

de raios-X monoenergético é":

I - Io e * *

onde X é a espessura do atenuador, e V é o coeficiente de at£

nuação linear do material atenuante,o qual depende da energia

dos fótons de raios-X. A espessura de material que reduz a in

tensidade do feixe pela metade é denominada de camada semi-re

dutora (CSRi. Na figura 10, a camada semi-redutora para a ra-

Folhoc tf*
alumínio

X •—

Oclcctor de
rolos - X

11.GURA .11,12 - Arranjo experimental pgra se medir a atenuação

de um feixe de raios-X.Os fótons de raios-X são

retirados do feixe por absorção ou por espalha-

. mento. .
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di&ção Monocromática é úe aproximadamente 4o» de água e a se-

gwnda camada semi-rcdutora é de aproximadamente 8cm de água.

fnquanto que, para a radiaçío policromática a 1- CSR ê de

apenas O,8cio de água e a 2* é* de l,4cm de água. Note que

houve necessidade de uma maior quantidade de água para se con

seguir a 2- camada semi-redutora, para este caso o feixe con-

tém fotons de mais alta energia do que para se conseguir a

1- CSR. Este conceito é* altamente importante em radiologia,

pois permite determinar a energia equivalente de um feixe de

raios-X. Per exemplo, um aparelho de raios-X operando à 80kVp

com uma filtragem de 3mm de alumínio teria uma camada semi-re

autora ao Tedor de 3» Al. Sendo que, um feixe de raios-X qu£

se monoenergético de 2SkeV também tem uma camada semi-reduto-

ra de 3mm Al, a. energia equivalente do feixe de raios-X seria

de 28keV.

II.4 - Limitadores de feixe

Com o objetivo de aumentar o contraste da iina

gem radiolõgica e o de reduziT a dose no paciente, o feixe

deve ser limitado. Os dispositivos com esta finalidade são

divididos «m dois grupos que são os colimadores c as grades.0

colimador é um diagrama de abertura que restringe o feixe e

que é* colocado entre o tubo de raios-X e. c paciente conforme

figura 11.13, o qual consiste de folha de chumbo com um orifí

cio retangular ou circular de tamanho adequado. Podendo tam-

ser constituído de quatro lâminas que podem se mover uma
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es relação a outra. Os colimadores, usualmente, são acompanha-

dos de dispositivos ópticos, os-quais utilizam um canpo de luz

para simular o canpo de raios-í. Este canpo de luz pode ser

projetado sobre o paciente e com isto «permitir o melhor posi-

cioiamento da aparelhagem.

Assim, para um particular tipo de exame radio-

lógico deve-se ajustar o menor campo de luz possível.Com isto,

a dose no paciente será mais baixa e a radiação espalhada que

alcança o plano da imagem será menor, isto aumenta o contraste

d» imagem, pois a radiação espalhada produz uma iluminação di-

fusa e um obscurecimento da imagem sem contribuir para o volu-

me de informação. Com o objetivo de reduzir a radiação espalha

da deve-se comprimir a região do paciente que esta sendo exami

nada. Os três parâmetros que influem diretamente na radiação

espalhada são: aumentos do campo de radiação,da quilovoltagem

ou energia da radiação e espessura do paciente.

TUBO DE RAIO-X

COLIMADOR

OBJETO

PLANO DE IMAGEM

FIGURA 11.13 - Quanto menor for o campo de radiação,menor será
a radiação espalhada e consequentemente haverá
menor perda de contraste.A radiação espalhada po
dera também, sofrer redução se o objeto for com-
primido* . - , _ " • • •
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As grades consistem .de finas lâminas de chumbo

, separadas por um material de baixo poder de atenuação.Elas são

inseridas entre o paciente e o plano da imagem,chassis do fil-

me para reduzir as perdas de contraste devido a radiação espa-

lkada. As lâminas de chumbo da grade.normalmente formam um ân-

gulo de convergência com o ponto focai do tubo de raios-X, tal

qae, â radiação primária proveniente do foco, a qual carrega

a informação possa passar com alta eficiência entre elas en-

quanto a radiação espalhada pelo objeto seja largamente atenua

da, conforme ilustrado pela figura 11.14.

TUBO DE RA1O-X

COLIMADOR

OBJETO

GRADE

FILME

FIGURA 11.14 - Princípio da.grade. A radiação proveniente do

ponto focai do tubo de raios-X pode passar pe-

las lâminas de chumbo,.enquanto grande parte da

radiação espalhada produzida pelo objeto c eli-

minada por causa de sua direção.-
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CAPÍTULO- III

INFLUÊNCIA DE ALGUNS PARÂMETROS NO COMPORTA

MENTO DE ESPECTROS DE RAIOS-X

* #

III. 1 - Filtragem e a Qualidade de Feixes de Raios-X.

Os assuntos ligados à filtragem de raios-X ãiag

nostico e qualidade do feixe sâo fatores importantes em qual-

quer programa de garantia de qualidade de imagem em radiodiag -

nostico. Em um nível de controle de qualidade mais elevado,isto

deve ser considerado sob três aspectos. Primeiramente, deve-se

verificar a qualidade do feixe. Segundo, o espectro de raios-X

deve ser selecionado com base nas necessidades do estudo radio-

lõgico visando a sua adequada utilização. Terceiro, qual a me-

lhor forma de se conseguir o espectro desejado.

Um método de se caracterizar o espectro de rai_

os-X ê através da medida da camada semi-redutora. Uma medida

precisa da camada semi-redutora, concomitantemente com a medida

do potencial de tubo de raios-X, normalmente forneça informa-

ção suficiente, acerca do espectro de raios-X quando se deseja

realizar apenas o controle de, qualidade em programas de rotina.

Por outro lado, a seleção do espectro de rai-

os-X para um determinado eátudo radiolõgico tem influência dir£

ta soire alguns parâmetros importantes, tais como: contraste de

imagem, transmissão pelo paciente, aquecimento do tubo, nitidez

de imagem e exposição do paciente. Normalmente, o espectro de

raios-X utilizado em radiodiagnõstico varia na faix3 de 25J<Vp,



espectro de baixa energia para mamografia até espectros de 140

iVp com maior filtragem, utilizado em alguns tipos de radiogra

fia de tórax.

Assim, o ponto essencial é conseguir um espec-

tro que permita expor o paciente a uma quantidade mínima de ra

diação fornecendo uma imagem de alta qualidade, visando aspec-

tos de contraste, resolução e outros fatores como,por exemplo,

a eficiência de detecção do detector.

Um dos principais problemas é* que o feixe de

raios-X que incide sobre o paciente a sçr examinado não ê monçi

cromãtico, mas sim, um feixe com um largo espectro de ener-

gias. Entretanto, utilizando sistemas de raios-X apropriados

e filtros de folhas metálicas, consegue-se feixes com espec-

tros de energia, mais estreitos. Devo ser salientado que a pro-

babilidade de absorção de um fóton de raios-X pelo tecido, ê

inversamente proporcional ao cubo da energia. Isto pode ser

claramente avaliado na ilustração da figura III. 1, que mostra

a absorção de gordura,músculo, osso,iodo e chumbo para uma lar_

ga'distribuição de energia. Nota-se que os materiais absorvem

mais fotons de menor energia do que os de maior energia, As-

sim, conclue-se que o contraste nas imagens radiologicas de-

cresce quando a energia do feixe cresce, e vice-versa.Por ou-

tro lado, a transmissão através do paciente cresce com a ener-

gia do feixe ou a transmissão decresce quando a energia decrejs

ce. Com isto, pode-se concluir que somente as energias interims

diárias teriam contraste e transmissão suficientes para produ-

zir imagens utilizáveis em radiodiagnostico. Uma forma de con-

tornar este pxoblema é a inclusão de filtros de alumínio, no
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colimador do tubo e em série com o feixe de raios-X, fazendo

con que os fótons de energias mais*baixas sejam absorvidos e

com isto, tornam o feixe mais estreito. A adição de alumínio

ao colimador, para absorver as energias mais baixas, diminui

a exposição ao paciente. Os fótons de mais baixa energia se-

riam totalmente absorvidos pelo paciente sem contribuir para

a produção de imagem.

O 50 100 150
ENERGIA 0E RAIOS X (keV)

FIGURA III.1 - Coeficiente de atenuação de massa em função da

•' energia para vários tecidos, iodo e chumbo. No

ta-se a necessidade de se utilizar energias

mais baixas para se conseguir distinguir os t£

cidos de gordura dos de músculo. Nota-se tam -

bem que para energias da ordem de lOOkeV não

se consegue contrastar nenhum dos três tecidos

envolvidos.

111.2 - Espectro de Raios-X em função da filtragem

Com objetivo de mostrar o efeito da filtragem
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sobre a exposição do paciente foi utilizado um detetor de ger-

aânio super puro para raios-X e um analisador de pulso com mui

ticanal. Para esta demonstração foi efetuada medidas com fil-

tro e sem filtro, antes e após a passagem do feixe por um fan-

tona simulador de paciente. Cuidados especiais foram tomados

em termos de geometria e colimação, para que o feixe fosse

constituído somente de fótons do feixe primário .mesmo com exi£

tência de radiação espalhada *• .

Na figura III.2, a curva Ca) representa o

espectro incidindo sobre o fantoma simulador de paciente sem

filtro e com o feixe saindo do tubo a 85kVp, a curva (b) repre

20 40 . / 60
ENERGIA 00 FOTON (keVj

80

FIGURA III.2 - Na figura estão representados espectros gerados
a 85kVp,onde a curva Ca) representa ô  espectro
incidindo sobre o simuíador de paciente apenas
com filtragem inerente; a curva (b)representa o
espectro incidindo sobre o mesmo fantoma após

• atravessar um filtTo de 2,5mm de alumínio e cur
. : va (c) representa a diferença entre as curvas
' '." ."• ' • ' a e ç. , •
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senta o espectro incidindo sobre o mesmo fantoma apôs atraves-

sar um filtro de alumínio de 2,5nun e a curva (c) representa a

diferença entre estas duas cuTvas, ou seja, a redução de expo-

sição a qoe seTia submetido o paciente caso não fosse utiliza-

do os 2,5mra de alumínio. À figura III.3 evidencia a mínima

quantidade de fõtons utilizado na produção da imagem radio lógi_

ca, ou seja, o espectro (a) representa o feixe incidente, no

fas toma, com 2,5mm de alumínio,o; espectro (b) representa o f ei.

xe transmitido pelo fantoma numa escala quatro vezes mais sen-

sível, e o espectro (c) é" a diferença entre estes dois espec -

tTOS. Convém salientar que o espectro (c) representando a ener

'20 40 / 60
ENERGIA DO FOTON (keV)

FIGURA III.3 - Esta figura fepresenta espectros gerados a 85kVp
onde a curva (a), representado feixe incidente.no
fantoma, com 2,5mm detalumínio, a curva (b) re-
presenta o feixe transmitido çelo fantoma numa
escala quatro vezes mais sensível e a curva (c)
e a diferença entre os dois espectros anteriores
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gia absorvida pelo fantoma e um pouco menor do que a do espec-

tro incidente. Outro ponto importante é* que o feixe transmiti-

ôo pelo paciente, atravessa ainda a parte metálica de que é*

constituída o chassis. Assim, a figura III.4 mostra o espec-

tro, que alcança o filme e contribui para a produção da imagem;

onde (a) representa o espectro incidente,transmitido pelo fan-

toma,sobre o chassis,apenas com filtragem inerente, e (b) com

filtro de 2,5ram de alumínio e o espectro (c) representa a quan

tidade de energia absorvida pelo receptor de imagem, e a cons<?

I4

o
o.

8
l
8

40 , 60
ENERGIA DO FOTON (fceV)

FIGURA III.4 - Na figura tstao representados espectros gerados
a 85kYp, onde a curva (a) representa o espectro
incidente,transmitido pelo fantoma sobre o chás
sis apenas com filtragem inerente; 00 com fil-
tro de alumínio de 2,5mm"; e a curva Ce) repre -
senta a diferença entre os espectros £ e b.
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qUente diminuição de exposição na formação da imagem. Comparan

do as figura II1.3 e III.4, nota-se que a quantidade de fó-

tons absorvidos pelo chassis é bea menor do que a quantidade

absorvida pelo paciente.

P.ode-se perguntar agora que quantidade de fil-

tro de alumínio deve ser adicionada ao feixe de raios-X, na

faixa de diagnóstico? Esta resposta pode ser dada através da

figura III.5, que mostra dois espectros con filtros de alumí -

nio con diferentes espessuras. Nota-se que ocorre maior varia-

ção, quando se adiciona 2,5B» de alunínio. Con adição de mais

alumínio a energia efetiva do espectro varia muito pouco, con-

tribuindo muito nais para a atenuação do feixe. Assim,utilizan

do-se una excessiva filtragen, alén de 3,5ram de alumínio, o

efeito não alterará nuito a exposição a que seTa submetido o

paciente, mais terá influência direta na atenuação do feixe,

e o que e pior, causará um aquecimento desnecessário ao tubo e

20 40 s 60
- ENERGIA 00 FOTON (keV)

FIGURA III.5 - A figura nostra espectros gerados a 80kVp, onde
a curva (a), representa o espectro incidente no
fantoma,com filtragem inerente; a curva (b) mos
tra o espectro, incidindo no fantoma,após pas-
sar por um filtro de 2,5mm de alumínio; e a cur
va (c) após passar por 5,0mm de alumínio.
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consequentemente diminuirá o tempo de vida do mesmo. Isto pode

ser avaliado pela figura III.6, a qual mostra o feixe apôs atra

vessar um fantoma de 10cm de lucite, onde, nota-se que as dis -

tribuiçõe5 de energia são praticamente as mesmas para os espec-

tros (b) e (c), filtrados respectivamente com 2,Smm e 5,0mm de

alumínio.

ENERGIA DO FOTON (keV)

FIGURA III.6 - A figura mostra espectros gerados a 85kVp, onde

a curva (a) representa o espectro transmitido p£

Io fantoma, com filtragem inerente; a curva (b)

representa o espectro, transmitido pelo fantoma,

contendo filtragem adicional de 2,5mm de alumí-

nio; (c) espectro transmitido pelo fantoma,con -

tendo uma filtragem adicional de 5,0mm de alumí-

nio.

Na prática, a adição de filtragem não requer so-

Jiente um acréscimo de emissão na saída do tubo, mas também um

pequeno decréscimo no potencial de operação do tubo,pnra compen

lar una pequena diminuição de contraste que c o resultado de

una diminuta elevação de energia média do feixe.. 0 espectro
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resultante tem uma energia efetiva equivalente a um feixe sem

filtro e também um espectro mais estreito do que este.Isto pt>

de ser comprovado pela figura III.7, onde a curva (a) é o es-

pectro de um feixe gerado â 85kYp contando apenas com filtra-

gem inerente; a curva 0>) é o espectro de um feixe gerado a

SOkVp com filtro de alumínio de 2,Smm, sendo que ambos os es-

pectTOS foram transmitidos por um fantoma de 10cm de lúcite.

10

"o 8

teoo.
U4
O
<t

20 40 , 60
ENERGIA 00 FOTON (fc«V)

• O

FIGURA IJI.7 - Espectro transmitido pelo fantoma (lOcro de lu-
cite), onde a curva (a) é o espectro de um fe^
xe gerado a 85kVp contendo apenas filtragem i-
nerente, e a curva (b) é" o espectro de um fei-
xe gerado a BOkVp com filtragem de 2,5mm de
alumínio. Note que o espectro (b) embora pos -
sua quilovoltagem menor origina ' vm espectro
mais duro.ou de maior energia efetiva.

As curvas (a) e (b) da figura II1.2 mostram que

quando é adicionada filtragem ao feixe, o número de fótons
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transmitido dec re see muito rapidamente. COJIO parte de um bom

programa de garantia de qualidade, o benefício da redução de

exposição ao paciente deve ser cuidadosamente avaliado contra

o conseqüente aquecimento do ínodo, quando a filtragem ê a-

crescida, ou quando imagens degradantes forçarem a utilização

de ponto focai maior, ou mesmo tempo de exposição mais lon-

gos. A dependência da exposição nos feixes de raios-X.em fun-

ção de filtragem total, foi medida por Cameron ^ ' e deve ser

utilizada para a determinação da melhor quantidade de filtra-

gem total, em aparelhos de raios-X.

Até agora, foram discutidos filtros que

modificam o espectro de. raios-X, pela absorção dos fótons de

mais baixa energia. Em certas- circunstâncias há necessidade

de se remover fótons de mais alta energia. Para se conseguir

isto, deve-se utilizar materiais com energias de ligação na

orbita próxima do valor, acima do qual deseja-se total remo-

ção dos fótons. Este efeito é chamado de "k-edge"^ '. Filtros

com "k-edge" são commente mais utilizados em mamografia, mas

também são utilizados em radiologia convencional *• * '.

A intenção de se utilizar filtros com

"k-edge" para um determinado estudo, tem como principal obje-

tivo conseguir uma faixa de energias, mais estreita,faixa es-

ta <gue concentra fótons com energias mais adequadas para a

-realização do zeferido estudo. Geralmente, os elementos com

"k-edge", na faixa de energia de raios-X diagnóstico,tem nume

ros atômicos relativamente altos e desta forma, são , filtros

bons ^ara fótons de energia intermediária, pois eliminam os

fótons de mais baixa energia, com uma maior eficiência do que
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aluBÍaio e cobre. Por outro lado, nio ocorre a perda de con -

trvste, normalmente provocada pelo acréscimo na filtragem,

pais o filtro remove também os fótons de energias acima do

filtro de "k-edge". A figura 8 mostra uma comparação entre os

dois espectros, após passarem por um fantoma de 14cm de luci-

te. A curva (a) representa o espectro com 2,Sem de alumínio e

a curva (b) foi obtida com um filtro de tântalo cuja energia

de "k-edge" é 67,5 keV.

40 ,60
ENERGIA 00 FOTON (k«V)

80

FIGURA III.8 - A figura representa os espectros após passagem
ptír 14cm de lucite, onde a curva (a) represen-
ta o espectro com um filtro de 2',Smm de alumí-
nio e a curva (b) foi obtida com um filtro de
tintalo onde a energia de "k-edge" é 67,SkeV.

Mamografias utilizando combinação de tela

e filme requerem energias de raiòs-X extremamente baixas,para
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que se possa conseguir diferenciações adequadas entre os teci-

dos aoles, envolvidos e desta forma possam ser visualizados

C M sucessos em diagnósticos médicos, pode ser comprovado pela

figura II1.3. Os fõtons da radiação característica do molibdê-

nio contém energia suficientemente baixa, o que proporciona um

bom contraste, mas, quando o tubo com alvo de-molibdênio é op£

rado a potenciais mais altos, para fornecer um número suficien

te de fõtons, o "background" da radiação branca sobressai in-

fluindo na formação da imagem, conforme figura III.9a. Normal-

mente são utilizados filtros de molibdênio de 30mm de espessu-

ra para reduzir a quantidade de radiação de energias mais al-

tas. Com isto, conforme demonstrado na figura III.9b,consegue-

se um espectro de raios-X com uma maior atenuação de radiação

"bremsstrahlung" na região acima de 20keV. Entretanto, quando

:zo

o.

u
19

15

IO 20
ENERGIA OOFÓTON (keV)

30

FIGURA II 1.9 *- Tubo de raio-X para mamografia com alvo de mo -

libdenio, cujos espectros foram gerados a 30kVp

onde a curva (a), representa o espectro apenas

com filtragem inerente; e a curva (b) o espec -

tro com filtro de molibdênio de 2SM.
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este espectro passa através de Sem de lucite, espessura que si_

•ula uma mama media comprimida, a radiação branca novamente
•

ttrraa-se uma fração significante, afetando com isto, o con-

traste de imagem, conforme mostra Q espectro da figura III.10.

Soft certas condições, a radiação característica do molibdênio,

para um. tempo mais longo de exposição, proporciona uma contri-

buição maior pára o contraste da imagem, mas aumenta a exposi-

ÇÍo ao paciente •*• . Assim, um sistema com tubo de ânodo de m<>

libdênio e filtro de molibdênio funciona muito bem para mamas

de espessura de até Sem, mas para mamas maiores, tanto aumen-

a dose no paciente, como diminui o contraste da imagem. A figu

ra III.11 mostra o efeito drástico quando se utiliza tubo de

1.0-

g
«t
N

jO.B

i
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i
ÜfO.E

30 40
ENERGIA DOFÓTON (keV)

F9GURA III.10 " Tubo de raios-X para namografia com alvo de mo

libdênio, cujos espectros foram gerados a 30 e

35kVp, filtrados com 25mm molibdênio, apôs

passar por Sem de lucite.
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raios-I con um filtro de 2mm de alumínio. Novamente, a radia-

ção característica do ânodo de uiolibdênio contribui muito pou-

co para á produção da imagem final por depender da absorção do

paciente.

10 20 , 30
ENERGIA 00 FOTON (fceV)

50

FIGURA III. 11 - Tubo de raios-X para mamografia com alvo de mo_

libdênio, coro espectros gerados a 45kVp e fil-

tragem adicional de 2mm de alumínio, mostrando

os espectros incidente e transmitido em 5cm de

lucite. •

Tubos de tungstênio são usualmente disponí

veis com janelas de vidro que absorve fõtons de energia mais

baixa, ou seja, raios-X de menor penetração. Janelas de berí-

lio *ão encontradas em alguns tubos com ânodo de, tungstênio

mais antigos, utilizados em mamografia e que são raros atual-

mente. Um espectro de um tubo de ânodo de W com filtro de es-

pessura mínima e coro janela de berxlio retêm os picos de raio£

-X característicos (menor do que 12keV) e outros fôtons de

mais baixa energia. Caso estes fôtons não fossem absorvidos,
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somente aumentariam a exposição na pele e não contribuiriam pa.

ra a formação da imagem mamográfica. 0 espectro filtrado resul

tante, consiste inceixamente de "bremsstrahlung", conforme fl

gura 111.12.

30
ENERGIA DO FÕTON (kcV)

FIÇURA III.12 - Espectro de raios-X com tubo de tungstênio op£
rado a 30kVp com 2mm de filtro de alumínio.

A fração de fôtons de baixa energia,presen

te em um espectro-quando se aumenta a espessura do filtro è" re

duzida. A espessura do filtro em tubos de ânodo- de tungstênio,

utilizados para mamografia, geralmente varia dentro do interva^

Io de 0,S à 2,5mm de alumínio, dependendo da unidade de raios-

X, janela do tubo e do tipo de receptor de imagem.

Seria oportuno comentar os estudos reali2a>

dos pelo grupo da Universidade de Wisconsin «utilizando vã-



rios tipos de filtros, tais como paládio, prata e cádmio, em

tubos com alvo de tungstcnio onde conseguiriram imagens tão

boas ou melhor que a de molibdênic, e o que c mais importante,

com umj. redução na dose, em alguns casos, de até 601.

Nesta mesma linha, seria interessante av£

liay a influência espectral em presença de filtros com mate-

riais mais comumente utilizados, como o alumínio e o cobre. Es

te estudo foi realizado nas avaliações dos dispositivos utili-

zados na determinação da quilovoltagem de pico e que serão

aplicados nos próximos capítulos. Conforme demonstrado anteri-

ormente, um parâmetro altamente importante para controlar o es

pectro' de raios-X ê o tipo e a quantidade de filtro colocado

no feixe. Embora o alumínio seja mais freqüentemente utilizado

paTa filtrar feixes gerados ate a voltagem de 120 kVp, não é,

necessariamente, o melhor material avaliável. Visando encon-

trar uma expressão empírica para determinar as espessuras equi

valentes, foram calculados os coeficientes de atenuação de

massa através de valores tabelados l '. A figura liI.13 mos-

tra a curva da razão entre os coeficientes de atenuação de mas;

sa do cobre e alumínio (p/p)~ /(p/p)., em função da energia

do fóton onde pode se notar uma linearidade para energias aci-

ma de 35 keV. Paralelamente, foi observado experimentalmen-

te,, que o espectro produzido com um filtro de alumínio, pode

sei" reproduzido com um filtro, de cobre, para uma espessura a-
0

propriada. A única diferença é que a taxa de transmissão dos

dois feixes são diferentes, conforme mostra a figura III.14,on

de o cobre se mostra um filtro mais eficiente. Isto ê devido
* -

ao Sato de que a interação por espalhamento compton e menos
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FIGURA III. 13 - Curva da razão entre os coeficientes de atenua

ção de massa do cobre e alumínio em função da

energia do fõton. Pode-se notar uma linearida-

de para energias acima de 35keV.

dependente da energia do que a absorção.fotoelétrica, ou seja,

o cobre tem uma absorção fotoelétrica.mais alta do que o alumjí

nio. Na figura II 1.14 nota-se que para uma mesma técnica, e via

lores apropriados de cobre e alumínio, produzem idênticas dis-

tribuições espectrais, mas o cobre exige menos tempo do apare-

lho. Por outro ladò^ se ajustarmos os aparelhos para uma mesma

emissão, a distribuição.de energia para.o filtro de cobre se

mostra mais. atenuante, do .que o filtro de alumínio «conforme mos_

tTa a figura III.15.

Matematicamente, a razão entre as duas in-
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40 / 60
ENERGIA DO FOTON (KeV)

60

FIGURA III.14 - Curvas mostrando a equivalcncia entre filtra -

gen de cobre e alumínio. Espectro gerado a 85

kVp» onde o espectro (a) com 0,lmm de cobre,

foi gerado em 390 segundos e o espectro (b)com

3,7mm de filtro, foi gerado em 451 segundos.

30

§20

o

z
U

f
20 40 60, 80
ENERGIA 00 FOTON UeV)

100

FIGURA III.15 - Espectro de raios-X com tubo de tungstenio opc
rado a 95kVp.O aparelhofoi ajustado para emi-
tir o mesmo número He fótons.A curva (a)mostra
o espectro filtrado com 0,ló8mm de cobre; c a
curva (b) mostra o espectro gerado com 4,6 mm
de alumínio.



-63-

tensidades, para uma mesma energia pode ser representada pela

equação: . '

CE) _ e ^ P I Q I P CU PCU

PAI
 dAi

onde K e uma constante, independente da energia, no intervalo

de 30 à lOOkeV e d-, d., são as espessuras de cobre e alumí-

nio, reproduzindo respectivamente, equivalências espectrais.

Tomando o logaritmo natural de ambos os lados da equação e r£

solvendo para (v/p)pu fica:

ii/p)A1
 P

A1 dA1 - lnKf i \ _ w Al Al Al

' pCu

segue que:

dAl

(y/p)A1 P cu *Cu

então:

A densidade em (.4) I justamente a inclin£

çâo de um grafico de (y/p)Cu cm função de (y/p)A1, utili -

zando coeficientes de atenuação calculados1 chega-se ao

gráiico da íigura III.16» onde, nota-se uma linha reta.no in-

tervale de 30 a lOOkeV ^\ em concordância com os resulta-
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dos experimentais que serão comentados. Calculando-se a incli-

nação da reta para esta região, encontra-se o valor aproximado

de 11,1. Assim, substituindo os valores das densidades, para o

cobre e alumínio, chega-se a seguinte relação:

37 dCu (5)

IS

4>

10 -

—o-

60^»

- Loifio

- Cobf»
• y • -1.55

- 1.48

40

•11.5
+11.1

X

1 1 1

029 040 0.7» 1.00
Al (cm*/g)

1.25

FIGURA III. 16 - Grafico de W P ) C U em função de (JJ7P)A1 são

indicados também as energias correspondentes

aos pontos indicados no grafico.

em concordância com os resultados experimentais demonstrados

nas figuras III.17 e III.18.
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FIGUXA III.17 - Curvas mostrando a equivalência entre filtra -
gen de cobre e alumínio. Espectro gerado a 85
kVp, onde o espectro (a) com 25mm de cobre,
foi gerado em 180 segundos e o espectro (b)com
SUron de filtro de alumínio, foi gerado em 246
segundos..

Resolvendo a .equação (2) para K e substitu
intlo o valor dr em (5) chega-se a:

In K
Al A1

"" Substituindo os valores das densidades e

dos coeficientes de atenuação para energias entre 30 e lOOkeV

mostra-se que, com pequenos desvios:

In K « 0,036 dAl



10

8

< 6o
o:
o.
au
o

8

10 20 .30 40
ENERGIA 00 F0T0N (keV)

FIGURA III.18 - Curvas mostrando a equivalência entre filtragem
de cobre e alumínio. Espectro gerado a 41kVp,
onde o espectro (a) foi gerado com 0,05mm de C£
bre e o espectro (b) foi gerado com l,62mm de
alumínio. Este espectfo demonstra experimental-
mente a equivalência também para mais baixas e-
nergias. ' -
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onde dA1 € dado em milímetros. As aim:

t e a razão das intensidaâes de feixes filtrados cam cobre e

alumínio, os quais, têm distribuições espectrais idênticas, e

portanto, a mesma canada semi-redutora.

Valores de K para várias espessuras de fi^.

tro de alumínio são apresentados na tabela III.1.

Equivalência em Al Eficiência

Çmm) ^ ' Cu/Al

1 1,041

2 1,081

3 1,114

4 1,154

5 1,20

10 1,43

20 2,05

TABELA III-.-1 - Eficiência de filtros de cobre em relação a
alumínio.

III.3 - Espectro de raios-I e a sua dependência em relação a

quilovoltagen de pico e forma de onda

A energia dos fótons que emergem do tubo

de raios-"X dependo da energia dos elétrons que atinge o alvo
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da aapola. A energia dos elétrons ê de te minada pela quilovol-

tagem de pico aplicada nos eletrodos da aapola.

Assim a influência, de.uma variação inten-

cional na IVp, sobre o espectro de raios-Xé altamente Televan

te. Evidentemente». um acréscimo no potencial de pico do tubo

aumenta a energia efetiva do espectTO o n forme mostra a* figura

III.19, onde nota-se, que o pico.de intensidade máxima desloca

-se para a direita,-quando a kVp aumenta.

20 , 40
ENERGIA 00 FOTON (fc*V)

60

FIGURA 111.19 r Espectros de raios-X com tubo de tungstênio g£

rados a 41 kVp e 50 kVp com filtragem adicio

nal de 2mm de alumínio.



-69-

Logo. a kTp determina a eneTgia aáxima de

raios-I produzida, a qual caracteriza a. qualidade ou poder de

penetração dos fótons de raios-J. Alem .do .que, técnicas utiH

zando kYp mais altas ausentarão também.a quantidade de raios-

X produzidos. A quantidade de radiação ausenta cos o quadra-

.do da quilovoltagem, ou seja, a intensidade de radiação é pro

porcional a (kYp) . .

Por outro lado, o comprimento de onda da

radiação característica produzida pelo alvo não varia cos a

kVp utilizada. Naturalmente, que a quilovoltagem aplicada de-

ve ser suficientemente alta para excitar a.radiação caracte -

rística. Por exemplo, no espectTO da figura.III.19, não apare

ce a radiação característica do tungstênio, material deque é

formado o alvo, porque a quilovoltagem utilizada € inferior a

58 kVp.

Outro ponto que deve ser salientado, é a

que se deve ter a mais estreita distribuição energética, com

objetivo de minimizar a exposição ao paciente. Se for compara

da a distribuição de energia de um gerador de raios-X monofã-

sico com uma flutuação de 601 e um trifásico de 2\, conforme

figura III.20, pode-se notar que.o potencial mais constante

Io sistema trifásico^ aplicado ao tubo .de .raios-X,resulta cm

una energia média mais,alta. Isto, .consequentemente, propicia

uma distribuição energética.mais estreita,.diminuindo o nume-

ro de fStons de menor energia,.os.quais, seriam preferencial-

mente, absorvidos pelo.paciente. .Isto.demonstra que pode exis_

táT uma diferença significativa,.para uramesmo tubo de raios-

X «uma mesma.filtragem, quando as formas de.onda de alta vol̂

tag«n, aplicadas ao tubo, forem muito diferentes. '••
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FIGURA III.20 - Espectros gerados a 80kVp, com filtros de 2mm

de alumínio, utilizando formas de onda de al-

ta voltagem, para simular geradores«monofãsi-

cos (flutuação de 601)(a) e trifásico (flutua

ção de 21) (b) . As curvas foram normalizadas

paTa um mesmo número de contagem no analiza-

dor de espectro.

Finalmente, sabe-se que geradores monofá-

sicos com retificador de onda completa, pode ser ajustado pa-

ra operar a mais baixas ou mais altas correntes.Dependendo da

corrente utilizada,a forma de onda de alta voltagem pode so-

faer variação. 0 gráfico da figura III.21 mostra que um gera-

dor operando com alta corrente, produz um espectro de energia

mais estreito, enquanto com mais baixa corrente o espectro

apresentado e mais largo. As especificações das duas diferen-

tes correntes bem como.da.forma.de.onda de alta voltagem mono

fãsica, estão descritas.e representadas, respectivamente, na

tabela 111,2 e figura III.22.
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FIGURA III.21 - Espectros gerados a SQkVp com filtro de 0,25mm
Cu, onde a curya (ai representa o espectro ge-
rado com alta corrente num tempo de 517 segun-
dos e a curya (bl o espectro gerado com baixa
corrente em 191 segundos. As curvas foram nor-
malizadas.para um mesmo número de contagem no
analizador de espectro/



Descrição da
Corrente

Corrente RMS l de flutuação
de voltages

Baixa

Alta -6

20 V

701

TABELA III.2 - Definições de Corrente e Yoltagem

o

( 0 )

FORMA DE ONDA PARA
CORRENTE BAIXA

0 15 30 .
tempo (ms)

(b)

FORMA DE ONDA PARA
CORRENTE ALTA

w
1 ' '0 15 30

tempo (ms)
o-

FIGURA 111,22 - (a) representa a jforjoa de onda da quiloyoltagem

para baixa corrente, na saída do divisor de vp2

tagem e (h). representa a forma de onda para ai-

ta corrente.
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Por outro lado, os geradores de raios-X uti

, lizados em estudos mamograficos, normalmente tein o seu ânodo ou

cãtodo aterrado, para conseguir baixas voltagens. A figura III.

23 mostra dois espectros gerados a mesma kVp, onde o espectro (a)

teve o seu ânodo aterrado e consequentemente teve a sua energia

efetiva aumentada.

20 . 30 40 50
ENERGIA DO FOTON (keV)

FIGURA III.23 - Espectros gerados a 53kVp com filtro de 0,25mm
de ÜJ, onde a curva (a) foi gerada com ânodo sem
ser aterrado num tempo de 251 segundos e a cur-

• .. - • va (b) com o ânodo aterrado num tempo de 310 se
gundos. '

60
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• ' " • •

Assim, pode-se notar que com pequenos cui-

dados na Utilização das técnicas que envolvem filtragem.quilo-

voltagerà e formas de onda, poderá haveT uma grande contribui-

ção tanto para o diagnóstico médico quanto para o paciente.
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CAPÍTULO IV *

*

ALGUNS ASPECTOS*ENVOLVENDO FILMES

UTILIZADOS EM RADIODIAGNÓSTICO

IV. 1 - Introdução

Um sistema básico de produção de imagem radioló

gica, conforme mostra a figura IV.1, contém os seguintes compo

nentes:

a) um gerador, no caso, o tubo de raios-X, o

qual emite um feixe uniforme através de um plano transversal;

b) um modulador, no caso, o paciente onde o feî

xe e submetido a uma absorção diferencial através de vários te

cidos e posteriormente emergindo como um sinal modulado de in-

tensidade variável, através de um plano transversal;

c) um transdutor, ou seja, um dispositivo que

transforma a configuração de raios-X em uma imagem visível.

0 transdutor pode ser um dispostivo simples tal

como uma tela fluoroscõpica onde a imagem é obtida diretamen-

te. Pode ser um intensificador de imagem onde são executadas

operações sobre a imagem, antes delas tornarem-se visíveis1

Pode aer, simplesmente um filirie radí.ogrãfico ou «uma combinação

tela iintensificadora-filme, sendo posteriormente processado

quimicamente e com auxílio de um negastoscõpio, potsa-se ver a

imagem risível. Assim, o objetivo principal deste capítulo se-

rS a discussão deste último sistema de produção de imagem.
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Figura IV. 1 - Formação da imagem radiolÕgica através de atenuai

ção diferencial do feixe de raios-X dentro das

estruturas a serem imaginadas.

Se for utilizado somente filme, a produção de
.i . .

imagem latente se dará pela absorção de fõton de raios-X, diret£

mente na emulsão, produzindo "centros desenvolviveis" os quais,

apôs processados quimicamente, produzem uma deposição de prata

metálica. Se for-utilizada uma combinação tela-filme, a tela

absorve a radiação-X reemitindo parte da energia depositada na

forma de luz, a qual por sua vez, e absorvida pela emulsão do

filme para produzir os centros desenvolviveis. Quando são uti-

lizados combinações telas-filmes, somente S% da energia total

depositada no filme é por absorção direta de raios-Xv '.

A nàior contribuição â formação de imagem c dada pela deposi-
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çlo de energia de luz resultante da absorção dos fótons de ra-

ios -X pelas telas. A quantidade de radiação-X incidente sobre

o filme ou combinação tela-filme varia de ponto para ponto na

superfície, e portanto, a energia depositada em varias partes

do filme também variara. Apôs o processamento, a quantidade

de prata em varias porções do filme variará, proporcionando uma

variação na densidade óptica através do filme, e consequente-

mente produzindo a imagem.

A principal razão de se produzir uma radiogra-

fia é a de tornar possível a visibilidade de finos detalhes na

imagem e de propiciar que tecidos de densidades próxima ofere-

çam contrastes suficientes, para serem visualizados e interpre

tados nas radiografias. Portanto, a visibilidade de um detalhe

é da maior relevância em estudos radiolõgicos. Um fator impor-

tante para se conseguir a qualidade destas imagens é o estabe-

lecimento de programas de controle de qualidade para assegurar,

que todas as reveladoras em um serviço de radiologia produzam

a mesma densidade óptica e o mesmo contraste em radiografias

que recebas a mesma exposição sensitométrica. Informações obtî

das em estudos sobre controle de qualidade podem mostrar o de-

sempenho diário de um processador de filmes, indicando, se ne-

cessárias as ações corretivas que devem ser tomadas.

Assim, o estabelecimento de métodos precisos de

avaliação das propriedades sensitometricas de sistemas de ima-

gens médicas P importante tanto para os projetistas como para

as que usam tais sistemas.

Os requisitos necessários para uma boa imagem

poiem ser assim relacionados:
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a) Densidade razoável sea expor o paciente em

demasia. Uma densidade óptica média MO redor de 1 é usualmente

consideradas satisfatória para uma radiografia médica;

b) Variação na densidade devido a uma variação

na exposição: Existe uma variação mínima na densidade, que po-

de ser detectada pelo olho. A inclinação das curvas de densid£

de em função 4a exposição, deve seT suficientemente íngreme pa

ra proporcionar um contraste razoável para una pequena variação

na exposição;

c) Latitude. Se a variação em exposição sobre

todo o filme for muito grande» pode acontecer que as exposi-

ções mais baixas se situem na regiaão do patamar inferior dà

curva, c as mais altas na região do patamar superior onde a variação

da densidade é pequena para uma dada variação na exposição;

d) Nível de "background" baixo. A densidade re-

sidual no patamar inferior da curva não é devido a exposição

de raios-X, mas sim devido a base do filme e do "fog" químico.

Estes valores devem ser tão baixos quanto possíveis, pois es-

tes degradarão a luz espalhada e, em conseqüência, a imagem vi

sível ; ' - • "

e) Detalhe de reprodutividade. Para cada varia-

ção na exposição sobre uma pequena área do filme deverá produ-

zür uma variação de densidade comparável;

f) Nível de ruído baixo. Uma variação na densi-

dade, que não esteja relacionada com a exposição, deve ser man

tida tão baixa quanto possível, ou seja, deve teT um padrão de

baixo ruído aceitável. .

C conhecimento da sensitometria e das técnicas
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sensitometricas e muito importante por duas razões: Primeiro,

porque as técnicas sensitometricas devem ser usadas para ava-

liar corretamente os vários fi-lmes e sistemas tela-filme para

cada procedimento de imagem médica; segundo, porque as técni-

cas sensitometricas são necessárias para o controle de qualida^

de de reveladoras de filmes mecanizados. Técnicas sensitométri

cas corretas dependem da maneira pela qual o sistema de regis-

t»o está sendo exposto durante o procedimento clínico de inte-

resse. Através de dados sensitométricos podem ser obtidas in-

formações quanto a contraste de filme, velocidade relativa de

sistema, de imagem e exposição de radiação do paciente.

IV.2 - Densidade Fotográfica

Quando o feixe de raios-X passa através do tecj_

do do corpo, frações variáveis do feixe são absorvidas, depen-

dendo da composição e espessura do tecido e da qualidade do

feixe. A amplitude da variação na intensidade do feixe é trans

mitida ao filme. Esta forma de variação da intensidade de

raios-X é chamada de imagem de raios-X. Esta imagem realmente

existe no espaço, mas ela não pode ser vista ou detectada pelo

s*nso natural. A imagem de raios-X e a maneira de informar que

o feixe de raios-X'adquire quando atravessa e interage com o

paciente, ou seja, o feixe é atenuado pelo paciente. A imagem

de raios-X está presente no espaço entre o paciente e o filme

de; raios-X. 0 volume de informação da imagem de raios-X, deve

se.» transformada em uma imagem visível'sobre o filme de TOÍOS-X,

COM a menor perda de informação possível. 0 grau de enegreci-
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mento de um filme está diretamente relacionado à intensidade de

radiação que alcança o filme ou à tela intensificadora. A medi

da de enegrecimento do filme é" chamada de densidade fotográfi-

ca, usualmente, utiliza-se somente densidade.

Densidade óptica c definida pela equação:

D « log10 ^

onde D é a densidade, I. é a luz visível incidente sobre uma

area do filme e IT ê a intensidade de luz. transmitida por aque

Ia região do filme, conforme exemplificado pela figura IV.2.

Oensídode = Log 10 j £_

Figura IV.2 - Densidade Fotográfica.

Se 10 fótons (representados pelas flexas) de

luz atingem a frente do filme e somente 1 foton ^travessa o

filme, tem-se:

IQ - 10 e IT - 1

Densidade B log — = log. 10 c 1
1
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Note que •=- mede a opacidade do filme, ou seja, a habilidade
*T I T

do filme de deter luz. A recíproca da opccidade, — , mede a
10

fração de luz transmitida pelo filme e que é denominada trans-

ai tância. A faixa de densidades úteis em radiodiagnõstico está

entre 0,3 (501 de luz transmitida) e 2(11 de luz transmitida).

Uma densidade de 2 significa que log •*— = 2. Sendo que o
Io

 lT
log 100 - 2 -Jz = 100. Assim, para cada 100 fotons de luz inci-
dente sobre o filme, somente 1 foton, ou seja 1\ será transmi-

tido.

Densidades mais altas siginifícam um filme mais

escuro (menas transmissão de luz). Em trabalhos de rotina, uma

densidade de 2 (li de luz transmitida) significa que o filme e

muito escuro quando visto sobTe um negatoscôpio, e uma densidii

de de 0,25 a 0,3 (501 de luz transmitida) é muito mais claro.

Se o filme de raios-X for processado sem ser ex

posto, a sua densidade será ao redor de 0,12. Esta densidade

consiste da densidade da base, usualmente da ordem de 0,06 à

0,08, e densidade de "fog", usualmente da ordem 0,06 â 0,10.

Existem três razões básicas para se expressar a densidade como

um logaritmo. Primeiro, logaritmos conseguem expressar mais

convenientemente grandes diferenças numéricas sobre uma escala

relativamente pequena. Segundo, a resposta fisiológica do olho

pira diferenças em intensidades de luz ê logarítmica. A tercei^

ra razão para expressar a densidade como logaritmo está rela-

cionada com a adição ou superposição de densidades. Se filmes

são superpostos, a densidade resultante e igual a soma da den-

sidade de cada filme, ou seja, o efeifo de superpor dois fil-

mes de densidades 2 e 1 será o mesmo que utilizar um filme de
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densidade 3. Quase todos os filmes utilizados em radiologia

tea duas emulsões, uma em cada lado da base. A densidade totaf^*

exibida pela radiografia ê a soma da densidade de cada emu1são.

IV. 3 - CuTva Característica

Inicialmente, è* preciso entender à relação en-

tre a exposição que um filme recebe e a densidade produzida

por esta exposição. 0 resultado grafico da Telação entre expo-

sição e densidade é conhecido como a curva característica ou

curva H e D, homenagem a F.Hurter e V.C.Driffield, os primei-

ros a utilizarem curvas características para descreverem a re£

posta de filmes fotográficos a luz, em 1890, na Inglaterra.

0 conceito da curva característica de um filme de raios-X ex-

posto pela luz de uma tela intens if icadora *--* é ilustrado pela

luz de uma tela intensificadora^ ' é ilustrado pela figura IV.3a.

Caso a imagem produzida no filme seja por interação direta de

raios-X, ou seja sem tela intensificadora, a densidade é pro-

porcional â exposição conforme figura IV.3b, onde pode ser no-

tado que essa proporcionalidade ê alcançada até o valor aproxi^

mado de 2. A figura IV.3c, mostra os dados alcançados com a

cuTva IV.3a, somente que paTa este caso, as densidades ópticas

foram lamçadas em função da exposição em vez de logaritimo da
m

exposiçS© relativa. -

Neste ponto seria conveniente apresentar e dis-

cutir as características básicas de nm filme e de uma combina-

ção tela-filme para atender os requisitos específicos de se

conseguir uma imagem satisfatória, ou seja:
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Figura IV.3 - Curva (a) representa a variação da densidade õpti_

tica em função do logaritmo da exposição, utili-

zando twla intensificadora (ecran); curva (b) sem

utilizar ecran; e Ce) repete as informações da

curva (a) sem utilizar escala logaritmica para

' a exposição.

a) velocidade e a medida de habilidade, do fil-

me ou sistema tela-filme, de produzir uma densidade para uma

dada exposição; ,-

b) contraste ê uma medida da vari-ação na densi-

dade oktida para uma dada variação na exposição;

c) latitude refere-se a uma faixa de exposi-

ções, que possibilita obter densidades.úteis; "v-

d) densidade de base é a densidade óptica da ba

se, onde está fixada a emulsão de "um filme, a qual não ê intej.
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ramentc transparente. Densidade dr "fog" é a densidade produzi

da, em áreas não expostas, por algum sal de háloide de prata

que mesmc sem ser exposto são reduzidos a prata metálica;

. e) desvanecimento gradual (fading) da imagem Ia

tente significa que, com a passagem» do tempo entre a exposição

e a revelação, alguns dos centros sensibilizados podem desapa-

recer; .

if) deficiência devido a lei de reciprocidade

ocorre somente quando o filme e exposto ã luz, mas não quando

exposto diretamente ao feixe de raios-X. Quando ha deficiência

devido a lei de reciprocidade a densidade obtida para uma dada

exposição, depende do intervalo de tempo sobre o qual a exposi_

çao ê dada; • . .

g) função de transferência de modulação se refe

re a capacidade de um filme ou sistema tela-filme de reprodu-

zir, sem perdas de amplitude, variações na imagem radiogrãfica;

h) ruído se refere a variações aleatórias na

densidade sobre o filme. Pode resultar de variações aleatórias

no-feixe de raios-X, na distribuição de cristais na tela inten

sificadora e na distribuição granular do filme.

Para se visualizar didaticamente os parâmetros

importantes da cu/va característica de um filme, ou seja, o ga

ma do filme (inclinação d a curva.), gradiente médio, velocidade

e latitude pode-se utilizar as curvas das figuras, IV.4a e IV.4b.

Sabe-se ojue o contraste de um filme refere-se â inclinação da

cuçva característica, a qual na figura IV.4a é lepresentada

por: . . .

' • • - o * A D / A L o g E
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O contraste depende do tipo do filme e das con-

dições de revelação. Assim, desde que a forma da curva caract£

rística independe das principais variáveis radiográficas, pra-

ticamente o contraste do filme pode ser considerado indepcnden

te do contraste do objeto, embora contribuam igualmente para o

contraste radiogrãfico, c qual hab^ita uma área a ser distin-

gUida de outras quando a radiografia e analisada sobre um ne-

gatoscõpio. O gradiente de um filme * <de ser expresso como a

inclinação da tangente a curva do ponto de densidade óptica

igual a 1, conforme a figura IV".4a e pode-se também determinar

o gradiente médio entre os valores de densidades aceitáveis,

para uso clínico, que variam entre 0,25 e 2,00* ' '. A veloci-

dade de um filme é definida como o inverso da exposição neces-

sária para produzir uma densidade pre-fixada, usualmente igual

a i , sob condições específicas de revelação* '. Por outro la-

i?, a latitude refere-se à faixa de exposição que se expõe o

filme e ainda se consegue obter valores aceitáveis de densida-

des na faixa de 0,25 à 2,00.

' Uma radiografia coro densidades ópticas na re-

gião do patamar inferior, ou no patamar superior da curva for-

necem imagens com contrastes muito inferiores conforme figura

IV.5. A forma da curva característica para um determinado fil-

me, não e afetada "pela qualidade do feixe de raios-X utilizado

para a exposição. Assim, o fator de contraste do' filme, norr-?l_

mentt, é independente do tipo de ecran e da camada semi-reduto

ra dp feixe exceto quando o filme é utilizado sem ecran. A fi-

gura inr.5, mostra as curvas características para duas energias

diferentes respectivamente 28 e 56 keV.
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Figura IV. 4a - Curva característica para a avaliação de veloci^

dade, fator de contraste e latitude.
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Figura IV.4b - Curvas características de dois filmes hipotéti-

cos (A - filme de blto contraste;,B - filme de

baixo contraste). A faixa de exposição que pode

ser utilizada no filme, representa a latitude

do filmeC1»3).
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Y

(A)

/mX»>,«Uh^

\

V

(B)

Figura IV.5 - (a) Fotografia do objeto de lucite para teste.
(b)"Fotografia de um filme obitdo com ecran de
Rubin da Seemens (alta definição,), cuja exposi-
ção foi feita no patamar inferior da curva ca-
racterística da figura IV.3a; (3) no meio da CUT
va e (4) na parte superior da curva, o contraste
da imagem é mais alto para exposições na parte
reta da curva.
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I»I

exposição c m

Figura IV.6 - Curvas características para una combinação tela-

filme utilizando respectivamente energias de 28

, > e 56 keV.

Por outro lado, o fator de intensificação de um ecran para um

determinado filme varia com a energia do fóton de forma comple

xa, po?que a sensibilidade tanto do ecTan, como do filme, va-

riam com a energia do fóton também de maneira complexa. Entre-

tanto, é interessante notar que uma combinação te la-í Ume exi

be uma sensibilidade relativamente constante a raios-X, prati-

camente em toda a faixa de radiodiagnõstico'" , conforme figu-

ra IV<7. As condições de revelação podem também modificar a

forma da curva característica' ', conforme figuras IV.8 e IV.9.
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Figura IV.7 - Relação entre densidade Qptica e exposição para

uma combinação tela-filme para diferentes quilo-

voltngcns de pico de raios-X. .
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Figura IV.8 - Curvas características para uma combinação tela-

filme, revelado para diferentes tempos ã tenpera

tura de 20°C.
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Figura IT.9 - Curvas características do filme da figura IV.6,

mas reveladas durante 5 minutos para uma série

de temperaturas de revelação.



IV.4 - Metodologia

Pelo exposto, até o presente, nota-se que a for

•a mais instrutiva e conveniente de se representar a resposta

de UB fiiae à luz, ou à radiação-X, é através de sua curva ca-

racterística. Deve ser enfatizado <:ue a forma destas curvas

praticamente independes do objeto ou de suas propriedades de

espalhamento, da quilovoltagem ou da miliamperagem utilizadas

no equipamento de raios-X. Por outro lado, a forma de curva pa

ra filmes expostos a luz, caso específico de radiografias com

telas intensificadoras, dependem do tipo de filme, da cor da

luz que o filme é exposto e das condições de revelação utiliza

das. Assim, a curva característica de um filme exposto â radia

çao-X, ou gama, praticamente depende somente do tipo do filme

e das condições de revelação não dependendo siginificantemente

nem da qualidade de radiação, nem da quilovoltagem ou das ca-

racterísticas de espalhamento do objeto.

IV,4.1 - Sistema de exposição dos filmes

A série de exposições relativas necessárias pa-

ra cobrir a completa faixa de densidades do filme pode ser

obtida ou pela vajiação do tempo de exposição e mantendo a in-

tensidade do feixe de raios-X constante (sensitometria de tem-

po escalonado), ou pela variação de intensidade de raios-X,

BSBtendo-se o tempo de exposição constante (sensitometria de

intensidade escalonada). 0 mais sofisticado método de tempo es

caloiado utiliza, uma placa circular giratória de chumbo convc
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Figura IV.10 - Fotografias dos filmes periàpicais, mostrando

as"~densidades ópticas obtidas após a atenuação

nos degraus da cunha.
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nientemente seccionada^ • • '.. Ouando esta gira en frente a um

sistema de filmes, através de um motor síncrono, ela age como

iiaà série de aberturas giratórias permitindo exposições simul-

tâneas de diferentes partes do filme para vários tempos de ex-

posições. Sevsitometria de intensidade escalonada pode ser rea

lizada, utilizando cunhas metálicas com degraus^ ' e colocan-

do-se o sistema de registro em várias distâncias da fonte ™*10)

(lei do inverso do quadrado da distância). Há outros métodos

•ais sofisticados de determinar curvas características, como o

método que utiliza um sistema densitométrico computadori-

Assim, para a determinação das curvas caracte-

rísticas, foram utilizadas duas metodologias diferentes. Devi-

do ao tamanho dos filmes periapicais usados em odontologia, as

curvas foram determinadas utilizando-se uma cunha de alumínio

com dez degraus, onde cada degrau possui espessura de 1,0mm e

uma área quadrada de 4mm de aresta. Com õ objetivo de evitar

efeitos de espalhamento nas bordas, a cunha foi cplocada sobre

uma base de chumbo de lmm de espessura. Esta base contém um

orifício de 3mm de diâmetro para cada degrau. Com este artifí-

cio, conseguiu-se diferenciar claramente a densidade óptica de

cada degrau, evitando-se os efeitos de contorno dos degraus.

Conforme pode 5»r-constatado na figura IV..10.

A figura IV.11 mostra a cunha utilizada no estu

4o da sensibilidade dos filmes odontológicos periapicais. Devi.

dto ao tawanh» dos film** periapicais o método mais viável**'

consiste em expSr a cunha, a duas exposições com tempos de ex-

posições dobrados. As densidades ópticas das duas exposições
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eu função dos degraus fornecem curvas, cujas densidades ópti-

cas es cada degrau, se diferenciam por um fator de 2, ou seja,

uma curva possui a densidade duas vezes maior do que a outra.

base de c hum Do

espessura do degrau:1 mm.

O
diâmetro t? furo: 3 mm.

Figura IV.11 - Cunha empregada na obtenção das curvas caracte-

rísticas para filmes periaaicais, utilizados em

' Odontologia.

Numa área próxima, traça-se uma curva com valores das densida-

des ópticas em função do logaritmo da exposi;ão relativa, con-

forme ilustrado na figura IV.12.

Para a realização do estudo relativo a sensibi-

lidade dos filmes existentes e aplicados em odontologia, foi
íalutilizado um aparelho de raios-X, super-10 da Funk* -'com 60 kVp

e 10mA. As densidades ópticas adequadas ã realização do referido

(a) Funk Industria e Comércio de Equipamentos de Raios-X - Ri-

beirão Preto - SP
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1.6 1.4 12 1.0 0.6 0.6 0.4 0.2
EXPESSURA DOS DEGRAUS

0.S ID«1 0.6 0.9 1.2
LOG DA EXPOSIÇÃO

RELATIVA (Left)

t .»

Figura IV.12 - Curvas características para os filmes Agfa-Ge-

vaert, Kodak (Ekta Speed e Ultra Speed) e Rinn,

usualmente empregados em radiologia odontologi-

ca,

estudo foram alcançadas com tempo de exposição de 0,5 e 1,0s e

determinadas utilizando um densitSmetro óptico da RMI ̂  ̂ . Os

filmes utilizados para a realização do trabalho foram Agfa-Ge-

vaert, Kodak (Ekt-a Speed e Ultra Speed) e Rinn, usualmente em-

pregados em radiologia odontologica.

Para a determinação das curvas características

em filmes utilizados em radiologia convencional, foram empreg£

(b) Radiation Measurements Inc. (RMI) Middleton. Wisconsin,USA.
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gados dois métodos ligados a sensitcmetria de intensidade esca

lonada. No primeiro, foi utilizado uma cunha padrão de alumí-

nio de 20,3cm de comprimento por 5,0cm de largura de 16 degraus

de l,27cm de comprimento e 1,5 cm de espessura. Os filmes cor-

tados em fitas de l,8cm eram convenientemente poricionados no

chassis. Posteriormente, a cunha era colocada sobre o chassis

e exposta ao feixe de raios-X com as técnicas desejadas. 0 se-

gundo método de exposição utilizou o sistema da figura IV.13.

Figura IV.13 - Arranjo experimental para a determinação das

curvas características«utilizando a -variação

de distancia. .
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Para a dc .erminação das curvas características foram mantidos

constantes, tanto a taxa de exposição do tubo de raios-X, CORO

o tempo de exposição. A variação na i ens idade de radiação

que alcançava o filme, foram conseguidas, pela variação da dis-

tância foco-filme. As amostras dos filmes estudados foram cor-

tadas eu- fitas de. 4cm de largura e colocadas em ura chassis con

tendo a tela intensificadora a ser testada. Posteriormente, o

chassis era colocado em um suporte convenientemente construído,

para deslizar sobre um banco óptico, contendo uma lamina de

chumbo com uma janela retangular de Ixl8cm, com a finalidade

de permitir que somente uma pequena parte fosse exposta. 0 des_

lizamento do chassis para cima, possibilitava que outra parte

do filme fosse exposta em uma nova posição do suporte no banco

óptico. Este procedimento foi repetido até a posição para se

alcançar a menor densidade possível, conforme mostrado na figu

xa IV.14. A figura IV.13 e uma fotografia da montagem do siste

fat

ma de exposição onde pode ser visto o tubo de raios-Xv ' posi-

cionado para que c feixe seja dirigido ao longo do banco õpti-

co, e também para que as exposições não sofram as conseqüên-

cias do efeito anodico. As exposições foram realizadas para ca_

mada semi-redutora de 2,0rom Al, aproximadamente 27keV de ener-

gia efetiva, a 60 kVp. As taxas de exposição foram controladas

com uma câmara de ionização de 15cm e um sistema rtosünétrico1 J.

(a) Sistema de raios-X da Philips Modelo DL-42

(b) Sistema Dosimétrico da Keithley Modelo 35616



-101-

Figura IV. 14 - Fotografia de três exemplares de filmes expos_

tos e processados para obtenção das curvas ca-

racterísticas.

iy.4.2 - Procedimento para Revelação

Pa*a o caso dos filmes periapicais, as revela-

Ç$es foram efetuadas manualmente, utilizando revelador e fixa-

dor da Sakura, e-~realizando as revelações dos três filmes

ao mesmo tempo para garantir uma melhor uniformidade no proçes_

samento. Para os filmes convencionais os três filmes foram

colocados ao mesmo tempo na processadora automática. Foram uri

lixados também revelador e fixador da Sakura, e posteriormen-

te para se estabelecer uma comparação, foram utilizados também

o material da Kodak.
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IV.5 - Pesultados e Discussões

As curvas características encontradas para as

diferentes marcas de filmes periapticais são apresentadas na fi

gura IV. 15, onde se pode notar uma sensível diferença entre os

filmem, A figura IV.10 é uma fotografia do penetrâmetro e dos

filmes, cujas densidades Ópticas são apresentadas na Tabela

IV.1. Figura IV.15 sintetiza os resultados alcançados e na ta-

bela IV.2 estão apresentados os parâmetros obtidos através des^

tas curvas.

Os filmes "Rinn", "Agfa-Gevaert" e "Kodak Ultra

Speed" apresentam aproximadamente, o mesmo gradiente médio-, en

quanto o "Kodak Ekta Speed" mostra um fator de contraste infe-

rior. Por outro lado, os filmes "Rinn" e "Kodak Ultra Speed"

possuem, velocidades relativas bem próximas; enquanto o "Agfa-

Gevaert" apresenta uma velocidade 151 maiox que estes dois.

Dentre os quatro filmes "Kodak Ekta Speed" é o que tem veloci-

dade maior, conforme Tabela IV.2. Este parâmetro indica que o

filme "Kodak Ekta Speed" precisa de uma menor exposição para

se conseguir a mesma densidade óptica que os outros três fil-

mes, causando com isto, uma menor exposição ao paciente.

Tomando como base a exposição relativa do fil-

me "Kodak EktajSpeed" pode-se verificar que hã necessidade de

55, 77 e 841 a mais de exposição, respectivamente para os fil-

mes "Agaf-Gevaert", "Rinn" e "Kodak Ultra Speed".

Apôs o estudo realizado com os filmes periapi-

cais julgou-se importante realizar p mesmo trabalho com os fil

mes utilizados em radiologia convencional. Assim, utilizando o



Degrau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÇKTA

1SEXP.

4,24

4,11

3,79

2,99

2,30

1,80

1,45

1,17

•1,96

1,80

2̂ -EXP.

3,11

2,93

2,50

1,84

1,39

1,08

0,89

0,74

0,63

0,55

AGJ» -

1-̂ SXP.

3,50

3,32

2,79 .

1,98

1,45

1,11

0,89

0,71

0,60

0,53

2SEXP.

2,08

1,92

1,56

1,11

0,83

0,66

0,54

0,46

0,41

0,38

RINN

1*EXP.

3,26

3.11

2,60

1,98

1,42

1,07

0,85

0.67

0,57

0,48

22EXP.

1,98

1,84

1,52

1,09

0,81

0,65

0,5?

0,44

0,38

0,33

ULTRA

1*EXP.

2,96

2,76

2,28

1,61

1.18

0,92

0,74

0,61

0,52

0,45

29EXP.

1,69

1,55

1,28

0,92

0,70

0,56

0,47

0,41

0,35

0,33

TABELA IV. 1 - Densidades obtidas com as radiografias da cunha para os
filmes apresentados na figura IV. 3. As primeiras colu
nas correspondem ao dobro das exposições das segundas
colunas.

FILMES

Rirai

Kodak Ekta Speed

Agfa-Gevaert

Kodak Ultra Speed

GRADIIOTE MÉDIO

1,79

1,80

1,72

LATITUDE

1,0

1,1

1,0

1,1

VELOCIDADE

1,28

2,27

1,47

1,23

rEscala Relativa

TABELA IV. 2 - Características sensitométricas dos filmes periapicais
encontrados no mercado nacional.
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0.3 0.6 0.9
LOG DA EXPOSIÇÃO

RELATIVA (LER)

1.2

Figura IV.IS - Curvas características para os filmes Kodak

Ekta Speed, Agfa, Rinn e Kodak Ultra Speed.
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sistema .̂ a figura IV.13, foran procedidas *os levantamentos sen

sitorcétricos dos filmes existentes no mercado nacional para

uaa determinada tela intensificadorav J.

As curvas características encontradas para as

diferentes marcas de filme estão representadas nas figuras

IV.16 e IV. 17. As curvas da figura IV. 16 foram efetuadas utili^

zando a lei do inverso do quadrado da distância para se cons_e

guir a sensitornetria de intensidade escalonada e as da figura

IV. 17, utilizando a variação de espessura de alumínio, cunha

con degraus, para alcançar o gradiente de densidade.

Analisando os conjuntos, das duas figuras, pode-

se notar uma razoável equivalência nas respostas dos filmes,

embora haja uma ligeira flutuação nos parâmetros. No geral, a

correspondência nos resultados dos dois métodos é evidente. O

conjunto de três curvas representadas no grafico, com linha

contínua, foram revelados com química da Kodak e os três re-

presentados com linha interrompida foram revelados com mate-

rial fornecido pela Sakura.

, Comparando os dois conjuntos de curvas, nas fi

guras IV.16 e IV.17, nota-se uma substancial diferença em sen-

sibilidade ao se utilizar diferentes materiais de revelação e

fixação. Pode-se verificar também a variação de sensibilidade

dos filmes cujos resul dos podem ser melhor avaliados pelas

Tabelas IV.3 e IV.4. A tabela IV.1 e IV.3 Tepresenta o resulta

do da media das velocidades relativas entre do'is métodos, onde

a velocidade mais baixa foi normalizada para o valor 100. Nos

cálculos, pode-se notar que a variação não foi maior do que 5$.

(a) Ecroo (tela intensificadora) Hi plus
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Figuras IV.16 - Curvas característica* para os filmes avalia-

dos, utilizando o método do inverso do quadra-

do da distância.
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Figuras IV. 17 - Curvas características para os filmes avalia-

dos, utilizando a cunha de alumínio.
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TABELA IV. 3 - Resultados encontrados utilizando os dois conjuntos de revela
dores. Kas primeiras colunas vertical e horizontal estão as
velocidades relativas médias encontradas através dos dois mé-
todos. As outras colunas apresentam os resultados em porcenta
{em, entre os filmes revelados com os dois conjuntos.

\ Revelador
\ Sakura

Revelador \
.Kodak \

\

[FILME

JC
0
D
A
K

S
A
K
U
R
A

I
B
F

V.RELAT.

161

179

214

F
I
L
M
E
V.
R
E
L
A
T.

KODAK

100

61»

79»

1 1 4 1

SAKURA

115

•

39»

55»

8St

IBF
•

138
•

171

29»

54»
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TABELA rv.4- Resultados, m porcentagea, da sensibilidade entie os filaes
quando revelados coai o rçsa» conjuito de revelação.

Ts. t entre os
^ S . f i laes

Revelador ^ N ^

Kodak

Sakura

•
IBF

x

* Kodak

331

391

Sakura

X

Kodak

191

16*

IBF

X

Sakura

191

20t

TABELA IV. 5- Cararacterística sens itootét ricas dos filaes avaliados

i

^ i Tipos de
' \ ^ Filmes

Parâmetros\.
avaliados . \ .

Gradiente
Médio

Latitude

tédia da velo
cidads rclatT
va

Base

KODAK

KODAK

"2,66

0,66

161

0,15

SAKURA

2 , 9 5 '

0,59

179

0,20

REVELADOR

IBF

2,78

0,63

214

0,20

SAKURA

KODAK

2,26

0,78

100

0 , 1 8

SAKURA

2,53
0

0,70

115

*
0,22

IBF

2,75

0,64

138

0,20



Na Tabela IV.4 estib apresentados também, em porcentagens, a sensi-

bilidade entre os filmes quando revelados com dois diferentes

conjuntos de química. A coerência dos métodos utilizados é evi

denciada pelo valor aproximado da sensibilidade entre os três

filmes, 58V quando revelados com os dois tipos de reveladores, con

forme indicado na Tabela IV.3 Enquanto na outra diagonal são

apresentados os valores extremos, ou seja, 171 entre o filme

IBF revelado com Sakura e o filme Kodak revelado com Kodak e

1141 do filme revelado com Sakura e o .filme revelado com Kodak.

Na tabela também estão representadas as diferenças em sensibi-

lidade para as diferentes combinações de filmes. Na TabelaIV.4

são apresentados os resultados da sensibilidade entre os fil-

mes quando revelados com o mesmo revelador, cujos valores mé-

dios variam de (36±3)t entre IBF e Kodak e aproximadamente

(17±2)l entre Sakura e Kodak e (19+1)t entre IBF e Sakura.

Na Tabela IV.5 estão resumidos os principais pa

râmetròs, apôs analise das figuras IV. 16 e IV. 17. Além das ve-

locidades relativas ja comentadas, são apresentados os resulta

dos dos gradientes médios e latitudes para os dois sistemas de

revelação como também os valores das densidades de base mais

"fog". Pela Tabela IV.5, pode-se ver que em termos de contras-

te médio o sistema de revelação Kodak apresenta um maior valor

de contraste e como era de se esperar uma menor latitude.



-111-

IV.6 - Conclusão

Pelas características apresentadas entre os f H

•«es periapicais, utilizados em radiologia odontolórica, pode-

se concluir que o filme "Kodak Ekta Speed" é o que oferece me-

lhores condições de produção de imagens e de proteção ao paci-

ente em radiologia oral.

Convém salientar que era termos de resolução ou

seja, para analise de detalhes de estruturas mais finas, o fi^

me "AgfaGevaert" ê o que apresenta melhores resultados seguido

da "Kodak Ultra Speed" baseados em análises subjetivas.

A maior sensibilidade dos filmes com' a utiliza-

ção dos reveladores Kodak é patente, conforme evidenciado pela

diagonal da Tabela IV.1, e que e ao redor de 581. Assim, com a

utilização deste material serã altamente relevante em termos

de proteção ao paciente e de utilização dos aparelhos, pois a

mAs serã menor e conseqüentemente o tempo de exposição poderá

também ser menor. Convém salientar que estas vantagens não afe

tám a qualidade da imagem radiolõgica. Outro ponto, que pode

ser analisado, é quanto a sensibilidade entre os filmes, e con

forme mostrado na Tabela IV.2, o filme IBF é o mais sensível

deles.

Ení^relação a qualidade de imagem, embora subje-

tivamente» já possa ser notada uma diferença entre os gradien-

tes médios ios filmes, serão realizadas avaliações mais deta-

lhadas as quais fazem parte da programação de um. controle de

qualidade, que está sendo implantado no Hospital das Clinicas

4a FMRP e que serão apresentados num futuro proximo.
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CAPÍTULO";

UTILIZAÇÃO DF DUAS.TÉCNICAS DE MEDIDAS DE

QÜILOVOLTAGEN PARA AVALIAÇÃO DO DISPÒSTTI

VO PARA TESTE DE kVp DE WISCONSIN

V.I ~ Introdução

Diversas variáveis necessitara ser controladas p«i

ra que se pcssa obter una imagem radiologica de qualidade aceî

tável. Dentre elas, a kV responsável pela geração do feixe de

raios-X é a mais crítica. Na faixa de raios-X diagnostico, a

absorção fotoelétrica é a predominante em tecidos moles e em

•tateriais de mais alto número atômico, caso específico de osso.

Como resultado, a atenuação de um feixe, no interior de um pa-

ciente é altamente dependente da energia do feixe e das estru-

turas da secção do corpo que estão sendo analisadas. Uma varia

ção relativanente pequena na. quilovõltagem causa uma variação

apreciável tanto na intensidade transmitida do feixe como no

contraste a ser obtido na radiografia. A resposta de uma combi

nação tela-filme ao raios-X, a qual não e linear a altas ou

b&ixas exposições, introduz uma relação entre a densidade do

filme e o contraste, sendo este o principal fundamento para a

avaliação clínica finai, através de uma radiografia. Pelo fato

de que, tubos de raios-X produzam fótons em toda a faixa de

ensrgie onde o processo de atenuação varia rapidamente, a in -

ten*idade de um feixe de raios-X diagnóstico transmitida por

uma secção médja do corpo, varia aproximadamente com a quarta
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potência e para sècções mais espessas varia com uma potência

•ais alta. Isto conduz a uma forma pratica de aplicar fatores

radiográficos, ou seja, que um acréscimo de 10 kV aproximada-

mente &>bra a densidade total do filme, e de que a mesma va-

riaçãcr causará uma redução detectâvel no contraste, especial-

mente para quilov ltagens mais baixas, utilizadas em exames

de osso ou extremidades. A quilovoltagem aplicada aos eletro-

dos pode não ser a melhor forma de indicação dos efeitos espe

rados na utilização de um sistema de raios-X diagnóstico, mas

por muitos anos, tem sido como uma primeira aproximação, a

•ais adequada.

Embora os sistemas de raios-X tragam indicações

especificas da quilovoltagem, nas quais são operados, essas

indicações comumente, avaliadas apresentam um erro de até* ±10

kV e muitas vezes esses erros excedem ±20 kV em sistemas uti-

lizados em rotinas clínicas. Na prática, os radiologistas a-

prendem Tapidamente as peculiaridades de cada sistema de ra-

ios-X e a melhor forma de obter radiografias aceitáveis das

mesmas. As razões poTque a quilovoltagem aplicada nos eletro-

dos do tubo de raios-X possa ser substancialmente diferente

daquela indicada no painel de controle nào são totalmente so-

lucionadas e são-muito bem analisadas no relatório de HPA^

Assim, a quilovoltagem, dentre os parâmetros a

serem avaliados é relacionado como o mais importante e um dos

•ais difíceis de ser avaliado, especialmente se o equipamento

estiver instalado em um Hospital e ainda mais se for um tubo

de raios-X odontológico.

Na década de setenta, foi desenvolvido um núme-

ro de diferentes técnicas para medir quilovoltagem de equipa-
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en os de raios-X. Estes métodos podem ser relacionados na se-

guinte seqüência: o Divisor 4e Voltagem *• J .Espectrômetro de

Ge(Li), NaJCTl), S i ( L i ) / 3 1 , sistemas utilizando escalas de

diferentes materiais (penetrametros) * '. Há vantagens e dej>

vantagens para cada uma das técnicas, m a s , geralmente,elas se

aproximam dentro de um certo erro experimental na determinação

dekVp C8.9.10),

Dentre os acima relacionados, o último método é

fruto de trabalho desenvolvido nos últimos vinte anos, para o

aprimoramento de uma técnica mais simples e barata para a de -

terminação de kVp em unidades de raios-X diagnóstico "*• * '.Es-

sa técnica depende de uma curva de calibração, que é fornecida

'juntamente com o dispositivo. Entretanto, a exatidão desta ca-

libração para qualquer outra unidade de raios-X depende do

grau de similaridade do espectro de saída, comparado com o que

foi feita a calibração. Para uma dada quilovoltagem, o espec -

txo de raios-X, conforme foi visto no capítulo III,depende do

material do alvo, flutuação (ripple) da voltagem do tubo de

ráios-X ou forma de onda, radiação característica e da quanti-

dade e tapo da filtragem. Portanto, para um dispositivo ser

aceitável em diagnostico, deverá wsdir kVp com uma exatidão,

que seja diagnosticamente significante. Algumas avaliações de£

ta exatidão já foram realizadas d.9.11.12) #>
0

Com este objetivo, foi realizado uma avaliação

do d5 positivo de teste de kVp na faixa de quilovoltagem utilji.

sada em monografia K '.

Ca) Fabricado pela "Radiation Measurements, Inc., Middleton,

Wi. '
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V.2 - Esquematização do chassis de Wisconsin e seus princí-
pios de operação..

As finalidades básicas do chassis para medir

quilovoltagem, e os princípios básicos de medir kVp já foram

•tlito bem discutidos por diversos autores l • » J .Neste tra-

balho, será apresentado apenas uma descrição resumida para

que os leitores se familiarizem com o dispositivo. A figura

V.l é uma visão externa do dispositivo de testar kVp de Wis -

consin. A figura V.2a apresenta um esquema de composição do

chassis e a figura V.2b mostra a composição da cunha de de-

graus.

0 feixe de raios-X é inicialmente filtrado por

uma folha de cobre de 0,15 mm na região de 30 kVp c por 0,25

mm nas regiões restantes, conforme mostra a figura V.l e V.2a.

I M N W M mnmm—aum* mt t»tt*m

•

m

INFORMATION

HVl

- 5 0 I V » REGION

^ 4 0 «Vp REGION

f 3 * kVp REGION

^ 3 0 kV» REGION

•

m

FT6URA V.l - Visão externa do chassis.
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porfc inferno da
chossis •

<[ 40kVp f SOkVp f

I* I i

L i ]

fihro

cunho com degraus
dc ohimiMo c cobrt

ptoco dc chumba
" c o m orifi'cios

lelo mtensifkodoro

otcnuodor óptico

filme

I-lnfensitfodc do fcixc tfos roios-X
L-lnlaisidodc dc kit

FIGURA V.2a - Vista da secção reta do chassis.

10

2

cobre- si-»:

' oluminio

FIGURA V.2b - Composição da cunha utilizada no chassis.

Cada região contém una escala adequada de alumínio mais cobTe

sob uma coluna de de: orifícios em uma'placa de chumbo; adja-

cente a esta, c colocada paralelamente uma segunda coluna de

dez fuTOS-sen qualquer.cunha. Logo abaixo da placa de chumbo
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é colocada una tela intensificadora "Hi Plus" da Dupont. Entre

esta tela e o filme é colocada uma folha de acrílico, sendo

transparente na região abaixo da cunha e apresentando uma ate-

nuação óptica, de aproximadamente 0,48, abaixo da outra coluna

de.buracos. Após o chassis ter sido exposto, a kVp pode ser de

terminada encontrando o ponto de igualdade, sobre o filme revê

lado, entre o feixe atenuado pelo degrau da cunha e a porção

do feixe que passa pelo atenuador óptico. Finalmente, utilizan

do curvas de calibração fornecidas pela companhia determina-se

a kVp para um particular degrau de igualdade.

V. 3 - Metodologia

Para os estudos de avaliação, foram utilizados

separadamente dois dispositivos de medida de quilovoltagem in-

dependentemente calibrados. Um divisor de voltagem devidamente

calibrado *• ', foi utilizado com um osciloscópio também cali -

brado para medir kVp e a flutuação de voltagem ou a forma de

onda. Paralelamente, foi empregado um espectrômetro de raios-X

com detector de germãnio, calibrado com emissões conhecidas de

fontes radioativas seladas, para medir quilovoltagem através

do espectro de raios-X. A precisão do divisor de voltagem era

de ±0,15 kVp e do espectrômetro era de ±0,10 keV. A intercomp^

ração dos dois métodos mostrou uma concordância aproximadamen-

te melhor 4o que ±0,2 kVp.

A maior parte do estudo foi realizada com um ge-

rador de raias-X da General Electric KX-21, e acoplado com tu

bo de raios-X da GE com alvo de tungstênio ou de Macllett com
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alvo de molihdênio. Com o objetivo de conseguir tempos de ex-

•posições reais, o chassis em estudo era colocado a 30 cm de

distancia do ponto focai. Durante a realização destes estudos

foram utilizados filmes XRP-1 da Kodak, As medidas de quilo -

voltagem com o divisor de tensão foram efetuadas ào mesmo

tempo em que o chassis era exposto. As medidas de exposições

com o espectômetro foram efetuadas antes e depois das exposi-

ções do chassis.

Y.4 - Avaliação espectral da filtragem utilizada com o obje
tivo de tornar o medidor menos dependente da energia
do feixe.

Conforme figura V.Za, o chassis usa um filtro

de cobre de 0,15 mm sobre a região de 30 kVp e 0,25 mm sobre

a região de 35 a 55 kVp com a finalidade de tornar o feixe

mais duro. Para voltagens mais altas o dispositivo utiliza di_

ferentes espessuras de filtragem de cobre e composição dos

degraus ' '. Foram feitas análises dos espectros transmitidos

por estes filtros para diferentes potenciais de tubos. Estes

estudos foram realizados com tubos de raios-X com alvo de

tungstênio e molibdênio. Todas as exposições foram realizadas

com a mesma mAs. Para mostrar a sensibilidade espectral da ca

libração do dispositivo varias combinações de filtros foram

avaliadas com dois tipos diferentes de alvo.

A figura V.3 mostra o espectro de raios-X, para

um tubo com alvo de tungstênio com o filtro de cobre corres -

pondente a filtragem utilizada no chassis de Wisconsin,respec

tivamente para 30,35,40 e 50 kVp. As linhas sólidas represen-
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Tubo de W filtrado com 0,15 mm
Cu* poro 30 kVp e com 0,25mm
Cu*paro 35,40 e 50 kVp

Tubo de W filtrado com 0,15 mm
Cu*e 2 mm Al poro 35,40 e
50kVp

Espessura conveniente àtcobre
paro endurecer o feixe

20 40
Energia do Fóton (keV)

60

TIGURA V.3 - Espectro de raios-X, normalizado para uma mesma contagem por
canal para um feixe proveniente de um tubo de raios-X com aJL
vo de tungstênio.

i
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t a os espectros com filtragem inerente aproximadamente, equi-

valente a 2m« de alumínio e as curvas interrompidas represen-

tam espectros com filtragens adicionais de 2mm de alumínio.

Nesta figvra, nota-se uma diferença entre as energias médias

para ps espectros transmitidos pela espes* a conveniente de

cobTe com o objetivo de endurecer o feixe, com e sem filtra -

gem de alumínio adicional. Pode-se avaliar também que esta dji

ferénça * menor do que 1 keV para todas as regiões. Nas figu-

ras de V.4 a V.7 são mostradas as comparações dos espectros

transmitidos pelo filtro de cobre de tubos com alvo de tungs-

tênio (filtragem inerente equivalente a 2mm Al) , alvo de mo-

libdênio (filtragem inerente equivalente a 1 mm Al) e com al-

vo de molibdênio com filtragem de 30úm de molibdênio respec-

tivamente para 30,35,40 e 50 kVp. Através das figuras,pode-se

ver que as filtragens provocam uma variação na energia do fo-

ton. Entretanto, esta variação é menor ou igual a 2 kVp para

as quatro regiões estudadas. As variações na energia média

dos fõtons para as quatro regiões estão resumidas na tabela V.l.

'. - l O k
o
o

V
o»
o

.oo

E
*»
Z

(o) Tubo com olvo de Mo com filtro de
0,15 mm Cu *

(b) Tubo com olvo de Mo com filtro de
0.15 mm Cu*

(c) Tubo com olvo de tungtttniocom
filtro de O.I5mm Cu*

m Espessuro conveniente de cobre poro
endurecer o feixe

j •

10 20 £0 40
Energio do Foton(keV)

TICURA V.4 - Espectro de raios-X, normalizado para a mesma con
tagem por canal, para um feixe proveniente de tu-
bos de raios-X com alvos de tungstênio e molibdc-
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(o) Tubo com o l v o ** M o c o m í i | l r o *•
0.2 5 mm Cu*

(b) Tubo com olvo de Mo com filtro de
0.25 mm Cu* filtro de 30/* m Mo

Tubo com olvo de W com filtro de
0.25mm Cu*

^ Espessura conveniente de cobre poro
endurecer o feixe

20 e 40
Energia do Foton (kcV)

60

FIGURA V.5 - Espectro de raios-X, normalizado para a mesma con
tagem por canal, para um feixe proveniente de tu-
bos de raios-X com alvos de tungstênio e molibdê-
nio para 35 kVp.

ESPECTROMETRO DIVISOR DE VOLTAGEM
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(0.191+0.004) 25 0,997 0,09 (0,195+0,003) 38 0,996 0,17

2mmAl (0.196*0). 004) 22 0,998 0,07 (0,193+0,001) 36 0,999 0,08

(0.189+0.005) 16 0,998 0,08 (0,186+0,002) 45 0,998 0,10

to m
(0.200^0.006) 13 0,997 0,09 (0,197^0,002) 40 0,998 0,11

TABELA V.l - Resultado da analise de regressão para as duas



(a) Espectro de rolòs-X com tubo de
Mo filtrado com 0,25 mm Cu*

*'
(b) Espectro de roios -X com tubo de
Mo filtrado com 0,25 mm Cu*
(c) Espectro de rolos-X com tubo de W

filtrado com 0,25 mm Çu*

Espessura conveniente de cobre para
endurecer o feixe

20 40"
Energia do Fóton (keV)

60

FIGURA V.6 - Espectro de raios-X, normalizado para a mesma contagem por
canal, para um feixe proveniente de tubos de raios-X com
alvos de tungstênio e molibdênio para 40 kVp.
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(b) Espectro de rolos-X com tubo de Mo filtrado com 0,29 mm Cu*
3 0 JUCtn Mo

*(c) Espectro de rolos-X com tubo de W filtrado com 0,25 mm Cu*
* Espessura conveniente de cobre poro endurecer o feixe

20 4 0
Energia, do Fé ton (keV)

FIGURA V.7 - Espectros de raios-X, normalizado para a mesma contagem por
canal, para um feixe proveniente de tubos de raios-X com
alvos de tungstênio e molibdênio para 40 kVp. i



Conforroe pode ser notado na tabela V.2, a menor

variação foi sofrida pela xegião de 35 kVp devido a variação

na filtragem de 0,1 mm de cobre. Adicionando mais filtro nas

outras três regiões esta variação diminuirá. Estudando este

efeito para a região de 30 kVp notou-se que a inclusão de

0,05 mm de cobre provoca uma diminuição de 0,6 kVp na varia-

ção ;

' Região Variação na energia média

(kVp) (kVp)

30 1,6

35 1,0

40 1,5

50 2,0

TABELA V.2 - Variação de energia média para as quatro rejpões
do chassis.

Y.5 - CalibTução do dispositivo utilizando um espectrômetro
de raios-X.

Quando um feixe de raios-X atravessa uma cunha

a energia efetiva do feixe aumenta diferencialmente, isto ê,

o feixe que atravessa um degrau espesso terá energia efetiva

maior do que o feixe que atravessa um degrau mais fino.Na téc

nica utilizada por Ardran-Crooks^ , os feixes.diferencialmen

te iiais penetrante, são comparados com o feixe atenuado opti-

camente. Sendo que o número do degrau de igualdade depende da
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qualidade-do feixe, assim, um número de degrau mais alto indi-

. ca uma energia mais alta.
*

Os dispositivos-de testar kVp desenvolvido na

Universidade de Wisconsin empregam esta técnica de medida para

a determinação do potencial de pico em tubor de raios-X.Os de-

talhes die chassis utilizados nestes estudos são encontrados em

trabalhos publicados *• * ' .Nesta fase do estudo,os potenciais

de pico do tubo foram medidos através dos espectros de raios-X

antes e depois da exposição do chassis, utilizando um espectro

metro de raios-X de germânio de alta pureza para fótons de baî

xa energia da Ortec Modelo 1113-102205 com diâmetro ativo de

10 mm e para uma produndidade de 7,7 mm. A precisão das quilo-

voltagens de pico foi ±0,2 kVp para energia menor ou igual a

43 kVp e de±0,3 kVp para energias mais altas. Na obtenção dos

degraus de igualdade, tomou-se o cuidado de utilizar interpoLa

ção linear, cuja exatidão desta interpolação era de aproximada

mente 0,25 do degrau.

As figuras V.8 e V.9 ilustram uma das compara-

ções da resposta do dispositivo. As análises da regressão li-

near da espessura de alumínio equivalente como uma função do

potencial de pico do tubo medido foi efetuado para todas as

combinações filtro-anodo. Nestas figuras, a ordenada é a espes-

sura do degrau ãa cunha em milímetros equivalente de alumínio,

sendo que estes degraus utilizam tanto cobre como alumínio.As-

sim, foi necessário encontrar a espessura de alumínio equiva -

lente para a quantidade de cobre de cada um dos degraus da cu-

nha. Com este objetivo foi encontrado* uma relação entre as es-

pessuras necessárias de alumínio e cobre para produzir um es-
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FIGURA V.8 - Espessura da combinação aluminio-cobre para uma densidade óptica
coincidente em função do potencial de pico medido para tubo de
alvo de tungstênio com e sem filtragem adicional, mostrando, as
linhas de regressão linear.
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nhas de regressão linear.
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pectro de ráios-í, aproximadamente idêntico com uma flutuação

rôo maioT do que 51 na faixa de 2Q$kYp<10Q, conforme demons -

trado teoricamente e comprovado'empiricamente no capítulo V.3

deste traballo (9.10I.

Y.6 - . Estudos de calibração utilizando o divisor de tensão

Nestes estudos, os potenciais de pico do tubo

foram medidos utilizando um divisor de tensão da "Machlett

Dynalyzer II" devidamente calibrado NBS (National Bureau of

Standarts) com uma precisão de aproximadamente 0,11, conecta-

do a um osciloscópio, também calibrado, cujas medidas de kVp

estavam, dentro de uma precisão de 0,30 kVp.

V.7 - Comparação dos resultados obtidos com o espectrômetro
e o divisor de tensão.

Com o objetivo de encontrar a variação entre dji

ferentes técnicas de medidas de kVp e a curva de calibração

fornecida pela R.MI, foi levantada curvas de espessura de a jus

te em milímetros de alumínio em função do potencial de pico

do tubo, conforme ̂ escrito anteriormente. As figuras V.10 a

V.13 mostram que a concordância das duas técnicas é melhor do

que 1 kVp para três combinações espectrais e de 2 kVp para o

alvo de molilHênio sem filtragem adicional. Finalmente, a fi-

gura V.14 resume a sensibilidade do dispositivo para as dife-

rentes composições espectrais, para duas diferentes técnicas

de medida de kVp, na avaliação de resposta do dispositivo pa-
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FIGURA V.10 - Alvo de tungstênio sem filtragem adicional.
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FIGURA V.12 - Linhas de regressão linear da espessura da combinação alumínio cobre
para a densidade óptica coincidente em função do potencial de pico
medido.
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FIGURA V.14 - Espessura da combinação alumínio cobre de ajuste em função do potencial
de pico medido para diferentes combinações tubo e filtragem.
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ra testar kVp de Wisconsin, na faixa de 25 ã 55 kVp. Na tabe-

la y.l são apresentados os resultados de análise de regressão

para as duas técnicas.

Discussões Finais

Os resultados de analises de regressão mostram

una relaçio linear satisfatória entre a espessura de alumínio

equivalente e a quilovoltagen medida, que são refletidos pe-

los altos.valores dos coeficientes de correlação. Os valores

Baixos dos desvios padrões também refletem o bom ajustamento

destas linhas de regressão aos dados experimentais. Por outro

lado, os resultados da comparação entre as duas técnicas de

medida de kVp evidenciadas pelos gráficos e pela tabela V.l

indicam una concordância satisfatória.
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CAPÍTULO VI

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO PRÁTICO PA

RA MEDIR QUILOVOLTAGEM DE PICO EM TUBOS DE

RAIOS-X PELA COMPOSIÇÃO DE DUAS TÉCNICAS EXIS

TENTES.

VI. 1 - Introdução

Conforme já foi evidenciado no capítulo anteri

or, a qualidade de um feixe de raios-X utilizado em diagnõstj.

co depende de um número de fatores e dentre eles os mais im-

portantes são quilovoltagem e filtragem total de feixe.

Visando uma informação mais completa, há neces

sidade de se analisar o espectro de energia do feixe em ques-

tão, mas para a maioria dos propósitos o conhecimento da canm

da semi-redutora e da quilovoltagem é uma especificação sufi-

ciente de avaliação da qualidade do feixe de raios-X.

Com base nesses fatos, foi desenvolvido um no-

vo dispositivo, utilizando uma combinação de duas técnicas

descritas por Stanton ^ ^ e Ardran e Crooks * , para determi.

nar a quilovoltagem de pico. A primeira descreve uma técnica

simples que utiliza uma cunha (penetrâmetro) para medir kVp

na faixa de radiodiagnostico. Posteriormente, Ardran e Crooks

introduziram ma modificação útil na técnica básica. Neste

trabalho, serão apresentadas duas versões aprimoradas da téc-

nica de Stanton, a qual combina as aracterísticas úteis do
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método utilizado por Ardran é Crooks, .com o método de Stanton.

Estes dois novos dispositivos serão denominados cunha para tes

te de kVp de Stanton, figura VI.«1, e minicunha para testar kVp

de Cameron (Figura VI.2).

í I

r » - • - L " ' " " " " • . . . _ p

1 < 4 j ^

FIGURA VI.1 - Foto da cunha de Stanton.

I

FIGURA VI.2 - Foto da cunha de Cameron.
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VI. 2 * Avaliação de kVp e filtragem através de medidas de
atenuação.

Em física radiologica, é comum a utilização de

atenuação para descrever ou avaliar um feixe de raios-X. Nor-

nalmente, a camada semi-redutora de um feixe - polienergético

usada para descrever a energia efetiva do feixe, pode ser con

siderada equivalente â energia de um feixe de fótons monoener

gético que tenha a mesma camada semi-redutora. As cunhas de

Stanton e de Cameron, que serão descritas neste trabalho, em-

pregam medidas de atenuação, similares a esta, com o objetivo

de avaliar o potencial de pico e a camada semi-redutora. Para

estas determinações, os dois dispositivos utilizam uma cunha

de cobre e uma camada de polietileno colocadas adjacentes e

posicionadas sobre uma placa de chumbo contendo duas colunas

de furos conforme mostra a figura VI.3. Quando os dispositi-

vos, colocados sobre filmes são expostos ao feixe de raios-X

produzem no filme duas colunas de emulsões circulares.Pode-se

calibrar os dispositivos, para um dado tipo de gerador de raî

os-X, utilizando valores de kVp exatamente conhecidos.Para as

nedidas de potencial, o feixe de raios-X deve ser filtrado por

«ma espessura de Cu, equivalente ao paciente, de aproximada -

mente l.Cmm de espessura. Para as determinações de camadas

semi-redutoras é utilizada a mesma técnica, mas agora sem a

espessura de cobre que retém os fótons de mais baixa energia,

tornando o feixe mais penetrante.



VI.3 - Descrição dos dispositivos

VI.3.1 . - Cunha de Stanton para medir kVp de unidades de
Raios-X.

A cunha de Stanton consiste em uma caixa de

material plástico contendo um paralelepipedo de polietileno

de 6cm x 1,5cm x 22cm, conforme figura VI.1. A lateral inter-

na do bloco é recoberta com uma folha de chumbo de 0,6mm para

evitar que a radiação espalhada, proveniente do bloco,alcance

a cunha de cobre que ê colocada paralelamente ao bloco. Esta

cunha de cobre c composta de 12 degraus de lcm de área com

1 mm de espessura. Sob o bloco e a cunha de cobre, coloca-se

uma folha de chumbo de 3mm de espessura, contendo duas colu-

nas de doze orifícios de 8mm de diâmetro. Uma fileira de fu-

ros fica sob o bloco de polietileno e a outra sob a cunha de

cobre, onde cada furo é centrado sob cada um dos degraus da

cunha. Finalmente, para que o dispositivo se torne menos sen-

sível a variação de energia e aos efeitos de forma de onda,co

loca-se uma placa de latão (ou cobre) de aproximadamente lmm

de espessura que torna o feixe mais penetrante. Para se deter

minar a kVp coloca-se o dispositivo, previamente calibrado,so

bre um chassis convencionalmente utilizado em radiodiagnósti-

co e aplica-se uma exposição apropriada para a kVp que se de-

seja avaliar. Após o processamento do filme, conforme figura

VI.3, pode-se utilizar um densitômetro para se determinar as

densidades ópticas coincidentes entre os círculos. colocados
• • • • " x

abaixo do bloco de polietileno, tomado como referência, e um

círculo colocado abaixo de um determinado degrau da cunha de
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cobre. Dependendo da densidade óptica obtida, pode-se deterini

nar a kVp a olho nu com uma aproximação melhor do que ± lOkVp.

1
2
3
4
5
6
7

8

Ü10"

FIGURA VI.3 - Filme típico de avaliação da quilovoltage*»
cunha de Stanton.

da

VI.3.2 - Cunha de Cameron para medir kVp em unidades de
raios-X odontologico.

Em virtude do trabalho que vem sendo desenvol-

vido na área de odontologia, houve necessidade de se projetar

um dispositivo mais apropriado, de fãcil construção para ser
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utilizado em consultórios odontológicos. Com este objetivo,foi

desenvolvida uma mini-cunha que permitisse a utilização de um

filme periápical tendo sido denominada' de cunha de Cameron.

Do ponto de vista geral, a cunha de Cameron se-

gue os mesmos moldes da de Stanton, apenas que para este caso

a cunha de cobre conta apenas com dez degraus, e conseqüente -

mente', a folha de chumbo de 2mm de espessura contém duas filejL

ras de dez orifícios de 3mm de diâmetro, onde cada furo corres,

ponde a um degrau na cunha de cobre. Para avaliação da kVp o

dispositivo conta com uma abertura apropriada para receber o

filme periápical, conforme ê mostrado na figura VI.2." Atenden-

do às especificações de calibração, o conjunto deve ser expos-

to a um feixe com uma técnica apropriada para a qüilovoltagem

nominal que se deseja avaliar. Utilizando o mesmo processo do

item anterior, o filme ê processado, figura VI.4, e com o auxjí

lio de um densitÔmetro obtém-se a densidade coincidente para

um determinado degrau.
1

i • o o
í — 4

5

6

7

ye

O"
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VI.4 - Pri.icípio de Operação '

0 funcionamento do dispositivo depende da com-

paração de dois materiais cuja absorção de raios-X varie dife

rencialmente com a energia do fóton. Curvas de coeficiente de

absorção de massa em função da energia do fóton ê mostrada na

figura VI.5. Note que na região de interesse, o cobre sofre

uma variação muito grande com o aunento da energia, enquanto

que para o polietileno essa variação é relativamente pequena.

Esta é a base para o funcionamento da cunha ^ . Cálculos rea

lizados com base na densidade e composição atômica demonstram

q»te polietileno apresenta as melhores características devido

às suas vantagens práticas de estabilidade, homogeneidade, fa

cilidade de manipulação e principalmente devido a sua quase

independência energética acima de 23 keV.

Tendo em vista, que na maioria das unidades de

raios-X em uso, a filtragem total entre uma e outra unidade

sobre uma variação muito grande, há necessidade de se utili-

zar uma filtragem adicional para tornar o dispositivo indepen

dente dos efeitos energéticos, ou das formas de ondas das fon

tes geradoras.

VI.5 - Utilização da Cunha

VI.5.1 - Utilização da cunha de Stanton

»

A cunha deve ser utilizada sobre um chassis de

raios-X comum, A mAs necessária para uma dada quilovoltagem
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FIGURA VI.5 - Coeficientes de absorção de massa para polieti-

leno e para o cobre em função da.energia do fé-
ton.
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dependerá da-tela intensificadora e do. filme utilizado, como

tambéa da distância de exposição. A tabela VI.1 oferece valo

res padrões de mAs para o dispositivo usando telas rápidas e

filmes "parspeed". A figura VI.3 mostra um filme exposto a

63 k?p. Os círculos da esquerda representam as exposições

de referência transmitida pelo bloco de polietileno.Os círcu

los ia direita representam o feixe transmitido pela cunha de

cobre, mostrando um gradiente de densidade, sendo que,os mais

escuros foram transmitidos por degraus mais finos. Para este

caso específico, a densidade de igualdade aponta o degrau nu

mer® 5. - Este degrau é chamado de degrau de ajuste. Para o

caso particular da curva de calibraçao, figura VI.6 corres-

ponde a 63 kVp. As curvas de calibraçao para or dispositivos

descritos neste trabalho foram obtidas por comparação com um

chassis de Ardran e Crooks.

kVp

mAs

50

640

60

160

70

64

80

32

90

9

100

8

110

5

TABELA VI.1 - Valores típicos de exposição em mAs para várias
. quilovoltagens. A distância foco-filme (DFF) é

de 0,5m para 50 kVp e 1,0m para as outras kVp.

VI.5.2 - Utilização da mini-cunha de Cameron

Para utilizar o dispositivo, coloque um filme

periapícal na abertura existente na sua parte inferior c ex-

ponha « conjunto ao feixe de raios-X. A mAs necessária para
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uma dada kVp dependerá da velocidade do filme e da distância de

exposição. A tabela YI.2 «ostra valores de «As para a mini-cu -

nha, para filmes Kodak. A figura VT.4 mostra um filne exposto

a 45 kVp. Para este caso particular a densidade óptica se igua-

lou no ponto intermediário entre os degTaus 2 e 3. Na curva de

calibração da figura VI.6 corresponde a quilovoltagem de 45 kVp.

kVp

•As

*5

1600

50

800

.60.

150

70

50

SD ao

20

TABELA VI.2 - Valores típicos de exposição em «As para varias
quilovoltagens. A distância foco-filme e de
0,5».

VI.6 - Medida da Camada SemiTReâutenra

As propriedades fí-si-cas fundamentais, de um

feixe de raios-OC são sua intensidade e a energia dos fótons

que o constituem. Entretanto, em radiologia, o interesse está

mais concentrado na energia absorvida do feixe do que na inten

sidade, e Jiais nó poder de penetração, qualidade, do que na

precisão da energia do fóton. Assim, há necessidade de um pro-

cesso prático para a determinação da camada semi-rédutora.pois

não é toda Instituição que tem condição de adquiriT dosíme-

tros e câmaras de ionização.

Tendo isto como ponto de «partida,e cm analogia

«usn métodos que empregam esta sistemática, foi desenvolvido um

processo prático utilizando tanto a cunha de Stánton como a
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r

de Cameron, para determinar a CSR.

Para deterninar a CSR deve-se tirar a placa de

cobre da parte superior da cunRa, pois a CSR depende da distri

buição energética do feixe primário. Para una distância foco-

filme de 1 metro, uma exposição de 5 mAs, ou maior, é suficien

te para sé encontrar uma densidade óptica satisfatória. Pela

aplicação de uma curva de caliBraçao, gerada com valores de

CSR conhecidas, pode-se determinar facilmente a camada semi-re

dutora. Conhecendo-se a CSR e RYp pode-se determinar a filtra-

gem total do apaTelKo de Taios-X "• *..

VI.7 - Resultados Experimentais

As medidas foram realizadas em uma unidade de

ra-ios«-X convencional ^a* com uma filtragem adicional de 2pjn de

Al. A figura VI.9 mostra os Tesultados de duas curvas de cali-

bração, utilizando duas quantidades diferentes de filtragem

adicional. Note que o coeficiente de correlação é melhor do

que 0,99 para am&as as curvas. Qualquer dispositivo que utili-

ze medidas de atenuação para a determinação de kVp, conforme

jã comentado, deve usar filtTagero adicional para minimizar os

efeitos de variação na filtragem do tubo ' •". Tendo em vista

que a maioria dos raios-X diagnóstico tem uma filtragem total

d* 3 ou mais milímetros de alumínio, foi realizado testes uti-

lizando duas espessuras, para o filtro de latão colocado na

parte superior do dispositivo, uma de 0,S5mm e outra de l»27mm

para testar a sensibilidade da cunha de Stanton e de Cameron.

(a) Aparelho da Philips Modelo DL42.
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As figuras VI.7 e VI.8 mostram os resultados con estes filtros

para diferentes filtragens de tubo. Nota-se que com O.SSmm de

latio, figura VI.7, há una variação menor para 50 kVp, mas pa-

ra ltO kYp ha uma variação ao redor de.+2,61. Por outro lado,

para una filtragev» de l,27nm de latão houve uma diminuição sig-

nificante nesta variação, confoTme pode ser visto na figura VI

8.

A figura YI.9 mostra os resultados de uma cur-

va de caliBração típica para a -nrni-cunha de Cameron, mostran-

do também um coeficiente de correlação maior que 0,99. Devido

ao fato de que a maioria das unidades de raios^X odontolõgico

utiliza uma filtragem total no máximo de 2 ou 3mm de alumínio,

a filtragem de latâo pode seT de 0,5mm de espessura .Caso haja in-

teresse de se utilizar a ntini-cunh*a em aparelhos de raios - X

convencional esta espessura devera ser no mínimo de Iram de la-

tão já evidenciado anteriormente.

A figura YI.10 apresenta uma das curvas de ca-

libração para a determinação de camadas semi-redutoras.ou se-

ja ( degrau em função da camada semi-Tedutora em milímetros.no-

vamente o coeficiente de correlação foi maior que 0,99.

Na tabela VI.3 são apresentados alguns resulta

dos utilizando dois métodos ou dispositivos de determinação de

kVp e CSR encontrados em levantamentos Tealizados recentemente

em diferentes aparelhos de Taios*X.

VI.8 - Conclusões

As analises de Tegressão. linear mostram uma re_

lação linear satisfatória entre os degraus de ajuste e os
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FIGURA VI.9 * Curva de califoração do protótipo da cunha de

Cameron.
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Parâmetro
Avaliado

kVp Nominal

60

60

80

80

100

60

kVp

RMI
>

59

64

76

79

94

61

Cunha

59

66

77

79

96

65

CSR

Método
conven
cional

1.5

2 , 3

-

3 , 5

6 ,0

1.7

Cunha

1.5

2,2

-

3.4

5,3

1.5

TABELA VI.3 - Resultados preliminares de kVp e CSR, determinados em levan
tamentos realizados em diferentes aparelhos de raios-X.

valores de kYp ,como também ,das camadas semi-redutoras, refle-

tidas pelos altos valores dos coeficientes de correlação. Os

desvios padrões alcançaram valores menores do que 2! o que

torna o dispositivo adequado paTa uso clínico.Logicamente que

a exatidão vai depender da caliBraçâo.

Tendo em vista que amBos os dispositivos são

de construção simples e Barata, eles serão de grande utilida-

de para a implantação de programas de controle de qualidade .

As calibrações estão sendo efetuadas com o chassis de Ardran

e Crooks, mas Já está sendo providenciado alguns dispositivos

para que se possa realizar caliBrações com mais exatidão, ou

seja, que as quilovoltagens sejam avaliadas durante as exposi

ções e com isto ascalibrações das cunfias seriam mais exatas.
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CAPITULO VII

CONCLUSÕES FINAIS

1) A aplicação de um programa de garantia de qualidade em ra_

diodiagnóstico é fundamentalmente importante, pois além de

melhorar a qualidade de imagem proporcionando uma melhor

precisão no diagnostico médico, reduz a exposição ao paci-

ente e diminui os custos de operação.

2) Em relação a filtragem, ficou bem evidenciado a importân -

cia da utilização de filtros e que, um filtro adequadamen-

te utilizado pode contribuir substancialmente para se atin

gir uma melhor qualidade da imagem. Por outro lado, eles

contribuem de forma eficiente na redução de exposição ao

paciente. Outro ponto que ficou bem evidenciado, foi o de

quanto mais estTeitas forem as distribuições espectrais de

, energia menor será a exnosição ao paciente. Conforme exem-.

plificado pela figuraIII.20, onde se pode notar que o poten

ciai mais constante do sistema trifásico aplicado ao tubo

de raíos-X, resulta em uma energia média mais alta. Isto.

consequentemente propicia unia distribuição energética mais

estreita, diminuindo o número de fôtons de menor energia,o

qual seria preferencialmente absorvido pelo paciente. Dc-

monst?ando com isto, a possibilidade de existir uma dife-

rença significativa para um mesmo tubo e uma mesmo filtra-

gem quando as formas de onda de alta voltagcm,aplicadas no

tubo, forem muito diferentes.
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Alguns valores para filtragem adicional que podem ser suge-

. ridos são: 1,5 mm Al para 60 kVp; 2,5 mm Al para 80 kVp;2,5

mm Al + 0,1 mm Cu para 100 kVp; 2,5 mm Al + 0,25 mm Cu para

120 W p e 2,5 mm Al + 0,5 mm Cu para 150 kVp. Deve-se tomar

o'cuidado de colocar o filtro de Al apôs o de cobre, nas

combinações Cu-Al, para que o Al absorva as pequenas quanti_

dades de radiação fluorescente de cobre.

3) No que tange a filmes utilizados em radiologia convencional,

ficou evidenciado a importância de alguns parâmetros tanto

com relação a escolha do filme como das substâncias revela-

doTas.

Entre as tradicionais substâncias reveladoras existentes

no mercado nacional, ficou comprovado que o revelador da

Kodak oferece uma maior sensibilidade, contribuindo assim,

para uma menor exposição ao paciente. Em termos de filme, o

IBF demonstrou uma maior sensibilidade sobre os filmes Saku

. ra e Kodak.

4) Pelas características apresentadas entre os filmes periãpi-

caas, utilizados em radiologia odontolõgica, pode-se con-

cluir que o filme "Kodak Ekata Speed" é o que oferece me-

lhores condições de produção de imagens e de. proteção ao

paciente em radiologia oral. Por outro lado, tomando-se co-

mo base a exposição relativa do filme "Kodak Ekata Speed"

conclui-se que hã necessidade de 55, 77 e 84'* a mnis de ex-

posição, respectivamente para os filmes 'ÀRfa-fíovaert.1,' " Rinn"

e'Xodak Ultra-Speed".
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5) A sensibilidade do dispositivo, pa.ra testar kYp desenvolvi-

do en Wisconsin, à diferenças espectrais ficou evidente pe-

las inclinações das retas de regressão. Apesar desta depen-

dência, o chassis pode efetuar medidas COR uma exatidão

melhor io que 1,75 kVp-para condições espectrais extremamos

te diferentes, conforme evidenciado pela figura V.13, e cu-

ja precisão é de aproximadamente ±lkVp.

Embora a técnica utilizando espe.ctrômetro seja mais exata

e precisa, ela não é funcional para ser utilizada rotineira

mente. G método utilizando um divisor de voltagent,é, prova-

velwente, a mais exata e reproduzível técnica para medir

alta voltagem e formas de onda, entre os dois eletrodos de

um tubo de raios-X. Entretanto, estes equipamentos além de

seu alto custo, há necessidade de se desconectar os cabos de

alta voltagem e com isto dificulta a sua utilização em ser-

viços de alta rotatividade.

Em resumo, as duas técnicas discutidas demonstram uma con-

cordância em medidas de kvp, na região estudada, mas o chai>

' sis d.e Wisconsin oferece uma maior versatilidade para ser

usado em medidas de rotina.

6) Tendo em vista que as cunhas de Stanton e de Cameron são de

construção simples e baratas, elas serão de grande utilida-

de para a implantação de programas de controle de qualidade.

Pelos resultados obtidos até o presente, chega-se a conclu-

são de que a resposta destas cunhas, em determinações de

quiloYoltãgem, mantêm uma exatidão* ao nível do chassis de

Wisconsin, discutido no'item anterior, evidenciando a sua

grande utilidade. •



Quanto a sua utilização para a determinação de camadas semj_
• ' -

redutoras, conclui-se que, pelos "resultados apresentados ate
•

agora, as avaliações são altamente satisfatórias.

Outra grande vantagem, especialmente da cunha de Cameron,é"

que ela poderá ser utilizada em programas de controle de

qualidade que utilizam reembolso postal.

7) Para finalizar, pode-se concluir que este trabalho devera

alcançar seu objetivo principal que é o de contribuir para

a implantação de programas dé Controle de Qualidade em Ra-

diodiagnõstico.


